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RESUMO 

 

A presente pesquisa trouxe como proposta de trabalho investigar o ensino de métodos 

numéricos para as Equações Diferenciais Ordinárias, em um curso de Licenciatura em 

Matemática, com alunos que não foram iniciados no estudo analítico das equações 

diferenciais. A proposta foi responder à questão: “De que forma as aulas de Cálculo Numérico 

podem levar os estudantes a apossarem-se dos conceitos e elementos essenciais de equações 

diferenciais ordinárias de 1ª ordem, permitindo-lhes utilizar e compreender os métodos 

numéricos?”. Na tentativa de responder à questão de pesquisa, foram desenvolvidos estudos 

teóricos e uma pesquisa, na qual foi elaborada, aplicada e analisada uma sequência de 

atividades, de acordo com a Teoria de Zabala (1998), privilegiando a utilização de estratégias 

de ensino diversificadas. Para apresentação e reconstrução de conteúdos matemáticos com 

ênfase em sua compreensão, utilizamos a Teoria da Aprendizagem Significativa, de Ausubel 

(1980). A coleta e análise dos dados foram baseadas, principalmente, na Teoria da 

Observação Participante, de Lüdke e André (1986). Os resultados evidenciaram que é 

possível elaborar e realizar estratégias e situações que permitam aos alunos adquirir os 

primeiros conhecimentos do conteúdo de equações diferenciais ordinárias, na disciplina de 

Cálculo Numérico.  

 

Palavras-chave: Cálculo Numérico, Ensino de Métodos Numéricos, Equações Diferenciais 

Ordinárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This research work proposal brought to investigate the teaching of numerical methods for 

Ordinary Differential Equations in an undergraduate degree in mathematics, with students 

who were not started in the analytical study of differential equations. The proposal was to 

answer the question: how the lessons of Numerical Calculus can lead students to take 

possession of the concepts and essential elements of ordinary differential equations of 1st 

order, allowing them to use and understand numerical methods. In an attempt to answer the 

research question, were developed theoretical studies and a survey, which was designed, 

implemented and analyzed a sequence of activities according to the theory of Zabala (1998), 

favoring the use of varied teaching strategies. For reconstruction and presentation of 

mathematical content with an emphasis on its understanding, we use meaningful learning 

theory of Ausubel (1980). The collection and analysis of data were based mainly on the 

Theory of Participant Observation, according Lüdke and Andre (1986). The results showed 

that it is possible to develop and carry out strategies and situations that allow students to gain 

early knowledge of the contents of ordinary differential equations in the discipline of 

Numerical Calculus. 

 

Keywords: Numerical Calculus, Teaching Numerical Methods, Ordinary Differential  

Equations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa aqui realizada é proveniente das observações realizadas pelo professor 

pesquisador em sala de aula e das experiências em docência no ensino superior do professor 

orientador. A construção da pesquisa e seu relato aqui, por esse motivo, serão expostos na 1ª. 

pessoa do plural, denotando um trabalho conjunto e colaborativo.  

A motivação para realizar a pesquisa partiu do fato de que os alunos do curso de 

Licenciatura em Matemática, da instituição pesquisada, não possuíam o conhecimento 

necessário das Equações Diferenciais Ordinárias. A relevância do tema e a possibilidade de 

retomada dos conceitos mais importantes do Cálculo Diferencial e Integral fizeram com que o 

professor pesquisador deste trabalho se sentisse responsável por apresentar o conteúdo de 

Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) aos alunos na disciplina de Cálculo Numérico.  

Ao refletir sobre o sentido dos processos de ensino e aprendizagem usados para a 

(re)contrução e retomada dos elementos do cálculo diferencial e integral, utilizamos as ideias 

presentes na aprendizagem significativa de Ausubel. Para tal, abordamos o sentindo de alguns 

termos, no intuito de esclarecer a opção feita por essa abordagem pedagógica.  

A palavra ‘educar’, do latim “educare”, forma derivada de “educere”, contém a ideia 

de conduzir. “Educar”, também, pode representar uma ação que tem como finalidade, de 

forma utilitária, os fins e os objetivos dos processos pedagógicos, que podem ser mediados 

por símbolos, signos e outros dispositivos que indicam relações entre os sujeitos e os objetos 

do conhecimento. Já o vocábulo ‘ensinar’ possui como uma de suas acepções a transmissão de 

conhecimentos, informações ou esclarecimentos úteis ou indispensáveis à educação ou a um 

fim determinado.  

Ao pensar na relação existente entre a educação e o ato de ensinar, podemos refletir 

nas relações edificadas entre os objetos do conhecimento que possam ser utilizados na 

construção de um ensino e aprendizagem com significado. Ao se relacionar uma nova 

informação a um aspecto relevante da estrutura cognitiva do indivíduo, busca-se a interação 

com uma estrutura de conhecimento específica, já presente na estrutura cognitiva desse 

indivíduo. Tal fato é proposto por Ausubel citado por Moreira (2009, p.9), levando-nos a 

refletir sobre a forma como as instituições de ensino devem proceder, na promoção do ensino 

e da aprendizagem. Segundo o próprio Ausubel (1980), “[...]o mais importante fator isolado 

que influencia a aprendizagem é o que aprendiz já sabe. Determine isto e ensine-o de acordo”. 

No curso de licenciatura em Matemática, por exemplo, se os conceitos de função estão 

presentes na estrutura cognitiva do aluno, servirão de base para novas informações referentes 
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a certos tipos de funções, como, por exemplo, a noção de limite. Partindo desse exemplo, 

utilizamos as sequências didáticas para estruturar exercícios a serem resolvidos de forma 

guiada, propondo, dessa forma, uma sequência didática que possibilite aos estudantes do 

curso de Licenciatura em Matemática a apossarem-se dos conceitos e elementos essenciais ao 

uso compreensivo das equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem. O trabalho ainda 

possibilita a criação de um ambiente para a utilização de softwares matemáticos aplicados às 

sequências propostas, estabelecendo espaço para que os estudantes construam novos 

significados para o conceito aprendido. 

 

1.1 Estrutura da Dissertação 

 

A presente dissertação foi estruturada em cinco capítulos, cabendo à Introdução o 

primeiro deles. Nela apresentam-se a relevância da pesquisa, a pergunta de pesquisa e as 

hipóteses. No segundo capítulo, apresenta-se o referencial teórico, marcado por uma revisão, 

de forma cronológica, da bibliografia pertinente ao objeto de estudo, buscando os pilares para 

a fundamentação teórica sobre as equações diferenciais; a aprendizagem significativa e as 

atuais exigências curriculares para o ensino de Matemática no ensino superior. No terceiro 

capítulo, organiza-se uma estrutura metodológica, de modo a apresentar os sujeitos da 

pesquisa, a metodologia utilizada na coleta dos dados e as sequências didáticas. O quarto 

capítulo refere-se à descrição e análise das sequências didáticas utilizadas, de forma mais 

detalhada, à luz da teoria estudada. O quinto capítulo, denominado “Considerações Finais”, 

sintetiza as principais conclusões deste estudo e as possibilidades de outras pesquisas a serem 

desenvolvidas nesta área. 

 

1.2 Relevância da Pesquisa 

 

A ênfase desta pesquisa está em se propor uma sequência didática guiada que permita 

aos estudantes do curso de licenciatura em Matemática apossar-se dos conceitos e elementos 

essenciais presentes na unidade didática de EDO´s. Ao adquirir “fluência” na utilização destes 

conceitos eles serão capazes de fazer o uso compreensivo das equações diferenciais ordinárias 

de 1ª ordem, por meio de tratamento numérico, utilizando diferentes tipos de linguagem 

(algébrica, gráfica). Nós buscamos estabelecer a construção do conceito e ideias relativas ao 

conteúdo, de forma encadeada e numa espiral crescente, que culminasse na resolução 

numérica de equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem. Desta maneira, percebemos que 
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uma das nossas preocupações, ao longo desta pesquisa, também, foi compreender quais as 

dificuldades oriundas de se implementar esse tipo de abordagem de Equações Diferenciais 

usando Métodos Numéricos, nos cursos de licenciatura, para alunos que não aprenderam o 

conteúdo em discussão dentro da grade curricular. 

Ressaltamos, também, a importância do conteúdo estudado, tendo em vista que muitos 

fenômenos nas áreas das ciências, engenharias, economia, etc., são modelados por equações 

diferenciais. Imaginemos que queiramos determinar a posição de um corpo em movimento, 

conhecendo apenas a sua velocidade ou a sua aceleração. Como pano de fundo, queremos 

determinar uma função desconhecida, utilizando certos dados, que estão relacionados por uma 

equação que contém, pelo menos, uma das derivadas dessa função. Além disso, da mesma 

forma como acontece no processo de cálculo da integral de uma função, os métodos analíticos 

para a resolução de equações diferenciais são aplicados somente a certos tipos de problemas. 

Recorre-se, com frequência, ao uso de métodos numéricos para obter a solução de uma 

equação diferencial sujeita a uma dada condição, que não possua solução analítica. 

O fato de procurar a integração entre os conceitos do Cálculo Diferencial e Integral 

pode ajudar, também, na formação de um campo propício à internalização de conceitos 

matemáticos de uma forma mais eficiente, promovendo condições para ocorrência de 

aprendizagem significativa. As condições para que isso aconteça são que o conteúdo a ser 

aprendido seja possível de se relacionar à estrutura cognitiva do estudante, de forma não 

arbitrária e não restrita, e que o estudante coloque-se em posição de se dispor a estabelecer 

relações do novo conceito, potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva. Pensamos 

que tudo isso possa possibilitar ao aluno comprometer-se a encarar os desafios inerentes ao 

processo de aprender, por meio de uma participação mais ativa. 

Ressaltamos, ainda, de acordo com Moreira (2009), que 

 

[...] de modo recíproco, independentemente de quão disposto a aprender esteja o 
indivíduo, nem o processo nem o produto da aprendizagem serão significativos, se o 
material não for potencialmente significativo - se não for relacionável à estrutura 
cognitiva, de maneira não literal e não arbitrária (MOREIRA, 2009, p.10). 

 

Almejamos, assim, aplicar esses reforços ao processo de ensino e aprendizagem do 

Cálculo Numérico. Para isso, propomo-nos a responder o seguinte questionamento: “De que 

forma as aulas de Cálculo Numérico podem levar estudantes do curso de Licenciatura 

em Matemática a apossarem-se dos conceitos e elementos essenciais ao uso compreensivo 

das equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem?”. Completando a pergunta de pesquisa, 
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e não menos importante, pretendemos levantar as dificuldades de se implementar esse tipo de 

abordagem do conteúdo de Equações Diferenciais de 1ª ordem por Métodos Numéricos, em 

um curso de licenciatura. 

As principais hipóteses que norteiam a pesquisa são: 

 

a) A elaboração de abordagens diferenciadas sobre o conteúdo de equações diferenciais 

de 1ª ordem (EDOs) podem minimizar as dificuldades enfrentadas pelos alunos ao se 

depararem com o conteúdo em questão. 

b) A retomada dos conceitos fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral podem 

contribuir para uma melhor compreensão do conteúdo de EDOs. 

c) As sequências didáticas podem ajudar os estudantes com defasagens de conteúdo de 

Cálculo Diferencial e Integral a compreenderem os conceitos envolvidos na solução de 

EDOs. 

d) O conteúdo citado está inserido em um eixo de formação do ensino superior, 

possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades almejadas na 

formação de um indivíduo consciente e cidadão. 

 

A pesquisa, de maneira ampla, delimita como objetivo geral propor uma sequência 

didática tal que as aulas de Cálculo Numérico possam conduzir estudantes de um curso de 

Licenciatura em Matemática a apossarem-se dos conceitos e elementos essenciais ao uso 

compreensivo das equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem. Tal abordagem utiliza-se do 

tratamento numérico dessas EDOs valendo-se de diferentes tipos de linguagem, como a 

algébrica, a gráfica, etc. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, os estudantes envolvidos foram incentivados e 

orientados a resolverem as sequências didáticas e a estabelecerem uma crítica aos resultados 

obtidos.  

A pesquisa suscita, assim, como objetivos específicos, os seguintes itens: 

 

 Caracterizar as sequências didáticas como instrumento pertinente para uma 

abordagem pedagógica que possibilite a compreensão dos conceitos envolvidos na 

solução de EDOs. 

 Elaborar uma sequência didática capaz de resgatar conceitos do Cálculo 

Diferencial e Integral, para uma melhor compreensão do conteúdo de EDOs. 
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 Propor uma metodologia para o ensino e aprendizagem de equações 

diferenciais, por meio de tratamento numérico. 

 Analisar dificuldades que alunos de Licenciatura em Matemática possam 

apresentar, na resolução de equações diferenciais por tratamento numérico. 

 

A metodologia de trabalho desta pesquisa consiste na resolução das sequências 

didáticas, de forma guiada, para resgate de conceitos relevantes à construção de um conjunto 

de conteúdos que será sedimentado por meio da realização das sequências propostas. 

Estabelecemos, assim, como prioridade, o encadeamento lógico das atividades e o 

aprofundamento nos conceitos que serão importantes para construir a ideia do que são as 

EDOs. Fizemos, também, leituras mais profundas de livros didáticos de Cálculo Diferencial e 

Integral e de Cálculo Numérico, de dissertações e artigos acadêmicos pertinentes ao tema, 

visando a averiguar como é realizada a abordagem desse conteúdo, nos materiais citados 

anteriormente, e como eles poderiam contribuir para a presente pesquisa. 

Ao elaborar as sequências didáticas, consideramos, além dos objetivos desta pesquisa, 

os estudos teóricos que tratam especificamente da elaboração, da construção e de análises de 

sequências de atividades propostas por Ausubel citado por Masini e Moreira (2008), em 

relação às estratégias de aprendizagem. 

Como resultado, almejamos contribuir para a melhoria do ensino de Cálculo Numérico 

no curso de Licenciatura em Matemática, por meio da produção e elaboração de um conjunto 

de sequências didáticas guiadas que possam servir de suporte aos docentes, melhorando a sua 

prática e ajudando os estudantes do curso, colaborando para que haja uma melhor 

compreensão dos conceitos que envolvem os significados das EDOs. Ao mesmo tempo, os 

discentes terão a possibilidade, também, de minimizar as dificuldades apresentadas no ensino 

e na aprendizagem do conteúdo em questão. 
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1.3 Resultados esperados e produto gerado 

 

Ao final da pesquisa, obteremos um conjunto de atividades, dispostas em forma de 

sequências didáticas, para introdução de um curso de Cálculo Numérico, que possa conduzir 

estudantes do curso de Licenciatura em Matemática a apossarem-se de conceitos e elementos 

essenciais ao uso compreensivo das equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem e que 

apontem as dificuldades de se implementar esse tipo de abordagem do conteúdo de equações 

diferenciais de 1ª ordem por , pelo menos, dois métodos numéricos, em um curso de 

licenciatura, apresentando possíveis soluções.  
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2 BASE TEÓRICA 

 

A pesquisa foi realizada por meio de uma parceria entre os conhecimentos do 

professor pesquisador e a experiência de seu orientador. Optamos, então, por tratar as 

discussões aqui trazidas na primeira pessoa do plural. 

Este capítulo descreve como ocorreu o processo de pesquisa, a escolha do material de 

suporte e a elaboração das sequências didáticas, para articular as teorias pedagógicas, 

estabelecendo uma conexão entre o conteúdo abordado e a aprendizagem. Aborda, também, a 

fundamentação teórica desta pesquisa, que perpassa, em um primeiro momento, pelo estudo 

de alguns trabalhos publicados que fazem referência ao ensino das equações diferenciais 

ordinárias de 1ª ordem (EDOs), aplicadas, diretamente ou não, ao ensino de Cálculo 

Numérico e ao Cálculo Diferencial e Integral (CDI). Em outro momento, são discutidas as 

teorias pedagógicas, as orientações e as práticas que motivam a utilização como ferramenta de 

ensino de certos conceitos matemáticos ligados ao Cálculo Numérico. 

 

2.1 O processo de pesquisa 

 

Acreditamos ser útil relatar o gérmen do trabalho apresentado, nas palavras do próprio 

professor pesquisador: “Tendo por base a experiência pessoal advinda do trabalho na 

Educação Básica, confiávamos que uma das condições para a construção da autonomia do 

indivíduo seria a de que ele se assumisse como o agente da própria aprendizagem. Tal crédito 

norteou, durante muitos anos, minhas práticas de trabalho escolar. Eu busquei levar para os 

alunos atividades que os conduzissem à leitura e à execução das atividades matemáticas, 

apresentadas em linguagem acessível, sem o rigor e o formalismo presentes na própria 

disciplina de Matemática. Essa ação propiciava o resgate de conceitos, a promoção da 

aprendizagem do conteúdo dado e a conexão de um conteúdo com o outro. Tal preocupação 

esteve latente, durante a construção desta pesquisa, sendo retomada e repaginada para 

adequar-se ao contexto da educação superior.  

Ao ministrar a disciplina de Cálculo Numérico, percebíamos as dificuldades dos 

alunos em retomar os conceitos principais e mais relevantes do CDI, em especial a unidade 

curricular Equações Diferenciais Ordinárias de 1ª Ordem. Essa dificuldade prejudicou, por 

várias vezes, o andamento das aulas da disciplina de Cálculo Numérico, o que gerava 

desconforto aos alunos e ao professor pesquisador. Se, por um lado, havia o compromisso 
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institucional de cumprir a ementa do curso, no tempo dado1, por outro, era preciso, também, 

respeitar os níveis de aprendizagem da turma e fazer com que todos os estudantes 

caminhassem juntos, construindo um corpo de conhecimento da disciplina apresentada e 

possibilitando que o aluno atribuísse sentido ao conteúdo matemático com o qual trabalhava.  

Como professor de Cálculo Numérico, ocorria-me que, utilizando um material 

concreto que os conduzisse à retomada de conceitos e à construção de novos conhecimentos, 

os alunos seriam capazes de assimilar o conteúdo necessário com maior facilidade. Ao relatar-

lhe tais dificuldades, o professor orientador desta pesquisa propôs a construção conjunta de 

uma sequência didática2 que envolvesse, por meio do tratamento numérico, as EDOs de 1ª 

ordem, açambarcando, no ensino de Cálculo Numérico, as dificuldades expostas e as lacunas 

existentes. Descreveremos, a seguir, o material pesquisado para construir as sequências 

didáticas – ou sequências de atividades”. 

 

2.2 Revisão Bibliográfica  

 

Nesta parte do trabalho procuramos fazer um breve levantamento dos trabalhos 

referentes às dissertações desenvolvidas nos cursos de Mestrado Profissional da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMINAS) que apontassem para o ensino de 

equações diferenciais ordinárias trabalhadas na graduação, pontuando as principais 

características de cada uma delas e de algumas obras básicas que retratam o conteúdo em 

questão. Esse trabalho se estendeu, também, aos livros consultados sobre a unidade curricular 

Equações Diferenciais Ordinárias de 1ª ordem. 

 

2.2.1 Teses e dissertações  

 

Começamos com Guimarais (2010), que nos relata uma pesquisa baseada em uma 

proposta didática que usa as sequências didáticas como foco investigativo para ensinar a ideia 

de convergência, percebida nos conteúdos de limite de uma sequência, perpassando pela ideia 

de taxas de variação, integração numérica e resolução de equações algébricas e 

transcendentes, com o apoio dos softwares Geogebra e Virtual Cálculo Numérico - VCN. A 
                                                 
1 Na instituição onde o professor pesquisador trabalhava, a disciplina possuía uma carga horária de 40 horas.  
 
2 Termo utilizado pelo autor Antoni Zabala (2002), no livro “A Prática Educativa”, para descrever maneiras de 
encadear e articular as diferentes atividades, ao longo de uma unidade didática. As sequências didáticas - ou 
sequências de atividades - permitem a avaliação sob uma perspectiva processual, incluindo as fases de 
planejamento, aplicação e avaliação. 
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pesquisadora deu enfoque às atividades de caráter investigativo, sob a visão do autor João 

Pedro da Ponte, e as organizou de acordo com a didática proposta por Antoni Zabala. Como o 

projeto foi baseado na engenharia didática, Guimarais (2010) buscou o suporte teórico para a 

elaboração das questões em Stewart (2009), Finney (2002) e Barroso (1987). A proposta 

principal da pesquisa foi estudar a convergência do limite de algumas funções que remetem à 

ideia de uma sequência numérica, a partir da observação da representação gráfica de funções 

contínuas, utilizando os softwares Geogebra e o VCN, para as funções discretizadas.  

Em Souza (2011), a pesquisadora fundamentou um trabalho que buscou as 

contribuições para o ensino e aprendizagem das Equações Diferenciais Ordinárias, ao retomar 

os conceitos fundamentais de Cálculo Diferencial e Integral e o uso da modelagem algébrica 

de problemas. Essa professora pesquisadora realizou a pesquisa, que foi aplicada e analisada, 

também, por meio de uma sequência de atividades para alunos de cursos de Engenharia, 

privilegiando o uso de estratégias de ensino diversificadas, na apresentação e construção de 

conteúdos matemáticos, com ênfase na compreensão dos mesmos. A proposta principal 

consistia em verificar como o resgate dos conceitos fundamentais de Cálculo Diferencial e 

Integral I, o conceito de taxa de variação e o estudo da modelagem matemática aplicada a 

determinados problemas clássicos, previamente escolhidos, colaboravam positivamente para o 

ensino e a aprendizagem desses conteúdos. 

Alves, em 2008, apresenta na PUCMINAS a dissertação “Equações Diferenciais 

Ordinárias em Cursos de Licenciatura de Matemática: Formulação, Resolução de Problemas e 

Introdução à Modelagem Matemática”. Essa pesquisa teve como objetivo construir uma 

proposta metodológica para o estudo das Equações Diferenciais, enfatizando os conceitos de 

derivada e de taxa de variação. O trabalho concentrou esforços em construir sequências de 

atividades estruturadas no estudo de problemas clássicos, previamente escolhidos também, 

para o curso de Licenciatura em Matemática. O pesquisador separou e delimitou os problemas 

de acordo com as seguintes etapas: elaboração do modelo matemático, formulação e resolução 

de uma situação problema e exploração, na interpretação gráfica, da função matemática 

representativa do fenômeno, por meio do software matemático MAPLE. A abordagem 

pedagógica utilizada foi realizada “à luz da Teoria da Aprendizagem” (Alves, 2008, pg.12), 

privilegiando a aprendizagem significativa das Equações Diferenciais.  
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2.2.2 Artigos - Aplicações das Equações Diferenciais  

 

Após essa breve abordagem das dissertações, passamos aos livros selecionados para 

análise, perpetrada em relação ao conteúdo e à metodologia de ensino das equações 

diferenciais ordinárias de 1ª ordem. São eles: 
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Quadro 1 – Referências bibliográficas do ensino das equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem 

Fonte: Dados da pesquisa 

TÍTULO AUTOR(ES) PUBLICADO EM EDITORA OBSERVAÇÕES 

Cálculo - Vol. 1 – 5ª. Edição James Stewart 2005 CENGAGE Learnirg Capítulo 1 – item 1.2 

Cálculo - Vol. 2 – 5ª. Edição  James Stewart 2005 CENGAGE Learnirg Capítulo 9 

Cálculo – Um Novo Horizonte - Vol. 2 – 6ª. 
Edição 

Howard Anton 2000 Bookman - Artmed Capítulo 1 - todo 

Equações Diferenciais Elementares com 
Problemas de Contorno – 3ª. Edição 

C.H. Edwards, Jr. David E. 
Penney  

1995 PHB – Prentice Hall do 
Brasil 

Capítulo 1 – item 1.8 e 1.9 

Matemática Superior – vol. 1 –  
2ª. Edição 

Erwin Kreyszig 1983 LTC –Editora SA Capítulo 1 

Equações Diferenciais – vol.1 – 3ª. Edição Dennis G. Zill e Michael R. 
Cullen 

2001 Makron Books Capítulo 1 – todo e 3 item 3.3 
e Ensaio. 

Cálculo Numérico: Aprendizagem com Apoio 
de Software 

Selma Arenalles e Artur 
Darezzo 

2008 Thomson Learning Capítulo 6  

Cálculo Numérico (3ª reimpressão) Neide Bertoldi Franco 2006 Pearson Prentice Hall Capítulo 10 – item 10.1 ao 
10.5 

Cálculo Numérico (com aplicações) – 2ª edição Leônidas Conceição Barroso 
(org.) 

1987 Harbra Ltda Capitulo 6 – item 6.1 , 6.2, 6.5 
ao 6.7. 

Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e 
Computacionais – 2ª Edição 

Márcia A. Gomes Ruggiero e 
Vera Lúcia da Rocha Lopes 

1996 Makron Books Capítulo 8  

Cálculo Numérico Computacional: Teoria e 
Prática 

Dalcídio Moraes Cláudio e 
Jussara Maria Marins 

1989 Atlas Capítulo 8 item 8.1 ao 8.3. 
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2.3 Cognitivismo, Aprendizagem Significativa Ausubeliana & Sequências Didáticas  

 

Antes de passarmos à frente, compreendemos ser relevante apresentar, de forma bem 

objetiva, a diferença entre Cognitivismo e Psicologia Cognitiva, visando a situar a 

Aprendizagem Significativa Ausubeliana na dimensão das nossas discussões.  

Adotaremos a caracterização de Cognitivismo utilizada por Castanõn (2007) como 

sendo um movimento doutrinário existente na Psicologia, (ou “Metateoria”, em Baars, 1986, 

apud Castanõn (2007)). Reforçando nossos pressupostos, de acordo com esse autor: 

 

Enquanto movimento doutrinário na Psicologia, o Cognitivismo foi definido por 
Penna (1984) como sendo marcado por cinco características principais. A primeira é 
a centralidade do conceito de regra para explicar o processamento cognitivo e o 
comportamento. A segunda, o comprometimento com uma visão construtivista dos 
processos cognitivos. A terceira, pela concepção do comportamento humano como 
orientado a metas. A quarta, a imagem de um sujeito ativo, e não reativo, como o da 
tradição positivista. Por fim, a quinta seria a recuperação do conceito de consciência 
na Psicologia. Cabe dizer que concordo totalmente com esta caracterização, e 
espero, nos próximos itens, apresentar muitos subsídios para sua justificação, além 
de explicitar algumas outras características presentes no movimento. (CASTANÕN, 
2007, p.167)  

 

Agregando mais informações pertinentes a tal tema, em Moreira (2009) encontramos 

que o Cognitivismo ressalta, precisamente, todos os aspectos relegados pela visão 

behaviorista, ou seja, os processos da cognição, o ato de conhecer, isto é, a forma como o ser 

humano conhece o mundo. É delegada aos pesquisadores cognitivistas a busca pelo 

entendimento científico de como se realizam os processos mentais do indivíduo, a 

compreensão das coisas ao seu redor, a forma do processamento das informações e a 

percepção da realidade que nos rodeia. Vale lembrar, ainda, que para Moreira (2006), o 

Cognitivismo e a Psicologia Cognitiva possuem a mesma conotação e são utilizados 

indistintamente.  

Já a definição dada por Castanõn (2007) para Psicologia Cognitiva é a de área de 

pesquisa específica, que pode se definir como o estudo de como seres humanos percebem, 

processam, codificam, estocam, recuperam e utilizam informação. É o estudo do 

processamento humano de informações (CASTANÕN, 2007, p.167). 

O autor ainda relata que:  

 

Não podemos esquecer que a Psicologia Cognitiva, enquanto área de pesquisa 
solidamente constituída, foi um produto do Cognitivismo, mas, também, que o 
sucesso da mesma foi o grande motor deste movimento, sendo, portanto ambos, 
indissociáveis. (CASTANÕN, 2007, p.168) 
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Uma vez que estabelecemos a noção de Cognitivismo e sua importância para a 

construção de processos pedagógicos que efetivamente contribuam para a melhoria dos 

processos de ensino e aprendizagem, apoiamos este trabalho em pesquisas já realizadas na 

área de Educação Matemática e no levantamento feito na revisão bibliográfica. Tais 

apontamentos nos conduziram, conforme apresentaremos nos capítulos posteriores, à 

conclusão de que a Teoria da Aprendizagem Significativa pode oferecer subsídios teóricos 

importantes para sustentação desta pesquisa. Além disso, procuramos, também, as 

orientações, nos documentos oficiais, que norteiam os cursos de Licenciatura em Matemática, 

justificando a necessidade e a importância da inserção de propostas inovadoras nas práticas 

acadêmicas escolares. 

Descreveremos, a seguir, o que vem a ser a Aprendizagem Significativa de Ausubel e 

as sequências didáticas, como proposta pedagógica de trabalho. 

A ideia basilar da teoria de Ausubel é a de que a aprendizagem significativa pode ser 

um processo em que as novas informações ou conhecimentos estejam relacionados com um 

aspecto relevante, existente na estrutura cognitiva de cada indivíduo (NOVAK, 2000, p.51). 

Para Ausubel, a aprendizagem significa que os conteúdos novos são organizados e integrados 

na estrutura cognitiva. Assim como outros teóricos do Cognitivismo, ele parte da ideia de que 

há, na mente do indivíduo, uma estrutura na qual a organização e a integração se acionam, 

(re)construindo a estrutura cognitiva, entendida por Ausubel citado por Moreira (2006) 

“[...]como o conteúdo total de ideias de um indivíduo e sua organização, ou o conteúdo e 

organização de suas ideias, em uma determinada área de conhecimento” (MAZINI e 

MOREIRA, 2008, p. 16).  

A teoria ausubeliana para Mazini e Moreira (2008) buscou apresentar o processo da 

cognição conforme a perspectiva construtivista. Essa teoria ficou conhecida como Teoria da 

Aprendizagem Verbal Significativa, pois privilegia o papel da linguagem verbal. O próprio 

Ausubel, mais tarde, a renomearia de Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS).  

Essa experiência cognitiva, no entanto, não se restringiu à influência direta dos 

conhecimentos já aprendidos e retidos na mente sobre a nova aprendizagem, mas também 

incluiu as modificações significativas já existentes na estrutura cognitiva do individuo. Há, 

pois, um processo de interação, por meio do qual os conceitos mais relevantes interagem com 

a nova informação, funcionando como “ancoradouro”, ou seja, assimilando o novo material e, 

ao mesmo tempo, modificando-se em função dessa ancoragem.  
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Contribuindo com essas ideias, Moreira (2007) salienta que:  

 

Assim, a aprendizagem significativa ocorre quando novos conceitos, ideias, 
proposições interagem com outros conhecimentos relevantes e inclusivos, claros e 
disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por eles assimilados, contribuindo para sua 
diferenciação, elaboração e estabilidade. (MOREIRA, 2006, p.12). 

  

A teoria de Ausubel aponta também para um aspecto importante: o de que se não há 

aprendizagem significativa, o que ocorre é a aprendizagem mecânica. Ausubel apresenta a 

aprendizagem mecânica como sendo a contraposição da aprendizagem significativa. Na 

aprendizagem mecânica, os novos dados, informações são memorizados de maneira 

descontextualizada, desconexas, não significativas, de acordo com os conceitos que são mais 

importantes, ao se construir a estrutura cognitiva. Esse modelo de aprendizagem, às vezes, é 

muito explorado na escola, visando somente à aprovação e às boas notas nas avaliações 

aplicadas, fazendo com que os alunos retenham pouco conhecimento, o que mais tarde não 

contribuirá para que esses sujeitos consigam organizar e reelaborar situações problema novas.  

Percebemos, contudo, que há necessidade de se estabelecerem outros caminhos, na 

retomada de conceitos basilares, que acreditamos já deveriam existir na estrutura cognitiva, 

servindo de “ancoradouro”. Ausubel chamou esses conceitos basilares de “organizadores 

prévios”. Segundo Ausubel, devem servir de “ancoradouro provisório” para a nova 

aprendizagem. Tais organizadores podem levar ao desenvolvimento dos conceitos, das ideias 

e proposições importantes, capazes de promover a aprendizagem. Ausubel faz a articulação 

entre esses organizadores na estrutura cognitiva como uma estratégia para facilitar a 

aprendizagem significativa.  

As leituras trazem-nos, também, a informação de que o princípio que conduz as 

pesquisas da teoria de Ausubel fundamenta-se na ideia de que, para que ocorra a 

aprendizagem, é necessário partir daquilo que o estudante já sabe. Ausubel enfatiza que os 

professores necessitam estabelecer situações didáticas com a finalidade de descobrir os 

organizadores prévios. Para Ausubel (1980), a função principal dos organizadores prévios é a 

de servir de conexão entre o que aprendiz já sabe e o que ele deveria saber, a fim de que o 

novo conteúdo possa ser aprendido de forma significativa. Isto quer dizer que os 

organizadores prévios são úteis para ajudar a construção da aprendizagem, na medida em que 

atuam como “pontes cognitivas”. 

Na construção desta pesquisa, observamos que uma das formas de abordar seu objeto 

poderia ser a adoção de uma sequência metodológica de aplicação das atividades tal que 
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propiciasse a retomada dos conhecimentos prévios (os organizadores prévios de Ausubel). A 

medida usada foi trabalhar empregando as sequências didáticas propostas por Zabala (1998). 

Zabala (1998) define tais sequências como “[...] um conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas, para a realização de certos objetivos educacionais, que tem um 

princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores quanto pelos alunos.” (ZABALA, 

1998, p. 18). 

As sequências foram usadas como estratégia metodológica alternativa para a 

introdução de um curso de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs), que podem servir para 

auxiliar os professores e os alunos, no resgaste de elementos para o Cálculo Numérico e, ao 

mesmo tempo, contribuir para o ensino e a aprendizagem dessas equações. 

Adotamos as sequências didáticas como estratégia metodológica alternativa para 

conduzir os estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, nas aulas de Cálculo 

Numérico, a apossarem-se dos conceitos e elementos essenciais ao uso compreensivo das 

equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem.  

Tais sequências poderiam ser capazes de retomar alguns conceitos fundamentais, 

necessários ao estudo das EDOs, ao mesmo tempo em que introduziriam e desenvolveriam 

parte do estudo dessas equações, além de explorar suas aplicações, fazendo o uso de 

diferentes formas de ensino e aprendizagem da Matemática. 

Ao fazer a opção pelas sequências de atividades, ponderamos os seguintes elementos: 

 

a) a definição proposta por Zabala (1998) para sequências de atividades; 

b) as considerações de Zabala (1998) sobre os modelos de sequências de atividades;  

c) a necessidade importante de se construir um conjunto sólido de conhecimento dos 

conceitos básicos de Cálculo Diferencial e Integral e de uma boa intimidade com 

as técnicas de derivação, diferenciação e integração, dentro de um curso de 

Equações Diferenciais (MIRANDA; LAUDARES, 2007); 

d) as tendências de ensino-aprendizagem das EDOs, relacionadas a partir de análises 

de obras que recomendam, basicamente, o ensino de Cálculo, focalizando a 

compreensão dos conceitos, por meio da Regra dos Quatro, princípio em que um 

mesmo conceito matemático é explorado geometricamente, analiticamente, 

numericamente e sob o ponto de vista verbal e descritivo. 
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2.4 O que se deve aprender de EDOs 

 

Ao rever a literatura pertinente ao ensino de EDOs, percebemos que alguns, dentre 

vários autores de obras consultadas nesta pesquisa, têm predileção por um curso de Equações 

Diferenciais com enfoque exclusivamente matemático. Ressalvamos que o enfoque a ser dado 

no curso de EDOs, no curso de Licenciatura em Matemática como no de Bacharelado em 

Matemática, deveria separar os níveis e os objetivos dos cursos.  

Esperamos ser viável que no, nível de graduação, uma grande atenção seja dispensada 

às aplicações, independentemente da futura especialização do aluno - Matemática, Física, 

Engenharia ou áreas correlatas. Não necessitamos, entretanto, perder a noção da importância 

de apresentar aos estudantes o conceito, a definição, passando pela formalização e rigor, sob 

pena de o tema ficar com uma abordagem superficial. 

As equações diferenciais foram desenvolvidas para modelar problemas da realidade 

existente e por vezes, de outras ciências. Precisamos equilibrar esses dois aspectos, pois uma 

justifica e valoriza a outra. Sabemos que existem situações que demandam a utilização de 

cursos mais avançados de Equações Diferenciais, em que a Matemática utilizada torna-se 

mais “pesada” e fica mais sofisticada. Nesses cenários, os “algebrismos” tomam lugar na 

cena, exigindo manobras de questões puramente matemáticas que demandam um tratamento 

elaborado e rigoroso.  

A literatura consultada descreve que o professor pode ser um pesquisador. Ela traz, 

ainda, que o professor (de Matemática) deve estar preparado para ensinar alunos de diversas 

áreas. Os livros pesquisados apontam para a retirada, tendenciosamente crescente, de 

problemas de aplicação de Equações Diferenciais dos cursos de Matemática e de cursos de 

outras áreas. Essa tendência não é adequada à formação de nossos estudantes, na medida em 

que não se mobilizam conhecimentos prévios que poderão modificar as informações na 

estrutura cognitiva discente.  

Autores de outras áreas pesquisados, como Engenharias, Economia, etc, ressaltam essa 

falta, fazendo duras críticas a abordagens do tipo “conteudista”. Há situações em que os 

cursos “[...] começam a desenvolver, dentro de seus próprios departamentos, a matemática de 

que necessitam, retirando, assim, dos Departamentos de Matemática, uma de suas funções 

precípuas”. (FIGUEIREDO e NEVES, 1997, prólogo).  

É valido ressaltar que os estudantes, independentemente da futura especialização do 

aluno, em qualquer área da ciência exatas e correlatas não podem apartar-se desse curso. O 

emprego das EDO´s se caracterizam por serem amplos e muitas vezes podem gerar resultados 
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abstratos. Isso faz com que os estudantes possam utilizar as EDO´s como um tipo de guia para 

orientá-los. (FIGUEIREDO e NEVES,1997, Prólogo). 

É pertinente dizer, também, que a Matemática é uma ciência ampla. As Equações 

Diferenciais, quando observadas, podem gerar outras áreas dentro dela mesma, algumas muito 

distanciadas de suas aplicações. Essas áreas, como outros ramos da Matemática, devem se 

desenvolver pelos seus próprios problemas e motivações. O desenvolvimento da Matemática 

foi e continua sendo caracterizado pelas necessidades de resolver problemas específicos das 

disciplinas, bem como de outras áreas do conhecimento.  

Percebemos que os vários autores consultados (ver item 2.2.2) apresentam um 

esquema quase padrão de apresentação dos conteúdos de EDOs. Esses autores apontam para 

os seguintes tópicos em EDOs, seguindo, ainda que em parte, o seguinte padrão: definição, 

classificação, ordem e grau de uma EDO. Em seguida, apresentam formas de resolução, dos 

métodos mais simples aos mais avançados.  

Tal situação é importante e pertinente, uma vez que as necessidades que surgem são 

decorrentes das situações reais, mudam com o tempo, e quanto mais ricas as implementações 

que compuserem a Matemática, maior seu potencial de auxílio à tecnologia e ciência. 

Teremos, assim, mais elementos para abastecer os muitos outros campos da pesquisa em 

Matemática, independentemente das aplicações imediatas. Inúmeros ramos da Matemática 

desenvolvidos no passado sem levar em conta sua necessidade imediata, serviram 

posteriormente de apoio essencial, em outras áreas científicas. 
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3 METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Nós propusemos, com esta pesquisa, uma sequência didática que possibilitasse o 

ensino e a aprendizagem do conteúdo de Equações Diferenciais, por meio de tratamento 

numérico, utilizando diferentes tipos de linguagem (algébrica ou analítica e gráfica ou 

geométrica) para alunos de um curso de Licenciatura em Matemática.  

Essa proposta gerou, ao final da pesquisa, a elaboração de um caderno de atividades, 

que pode ser aplicado em instituições de ensino superior e em cursos de formação e 

capacitação de professores. Tais atividades foram fundamentadas em certos elementos 

basilares do Cálculo Diferencial e Integral e nos métodos numéricos, com o propósito de 

articular conceitos, propriedades e operações.  

A metodologia de trabalho desta pesquisa parte do pressuposto de que uma 

investigação conduzida, a partir da diversificação de estratégias didáticas na abordagem de 

uma disciplina, pode ser norteada pelo diálogo entre a teorização e a validação experimental. 

Sendo assim, buscamos, primeiramente, fazer um estudo teórico e metodológico dos assuntos 

que constituíram a questão proposta para esta pesquisa, visando inicialmente, a conhecer e 

aprofundar os estudos sobre as EDOs e seu ensino.  

Buscamos, também, analisar e verificar a abordagem desse conteúdo em livros-texto, 

bem como levantar as produções acadêmicas sobre esse tema, analisando como essas 

produções poderiam contribuir para a presente pesquisa. No intuito de atingir os objetivos 

previamente elaborados para obtenção das possíveis respostas às questões desta pesquisa, este 

trabalho será de base bibliográfica descritiva e de abordagens qualitativa e quantitativa.  

A pesquisa foi desenvolvida em uma instituição pública de ensino superior (IES), 

localizada na periferia de Belo Horizonte – MG, que concentra cursos de licenciatura em 

turnos da manhã e da noite. O curso de Licenciatura em Matemática é ministrado somente à 

noite. A instituição onde se realizou a pesquisa oferece, hoje, cinco cursos de graduação 

voltados para a formação de professores: Pedagogia, Educação Física, Matemática, Ciências 

Biológicas e Letras, contando com aproximadamente 2000 alunos, oferecendo, a cada 

semestre, 100 vagas para os cursos de Educação Física e Pedagogia e 50 vagas para os cursos 

de Ciências Biológicas, Letras e Matemática. 

Os sujeitos da pesquisa eram alunos do 5º período do curso de Matemática, com faixa 

etária regular entre 20 e 40 anos, situação econômica variando de média-baixa a relativamente 

alta, que apresentavam desempenho razoável de aprovação nas disciplinas ministradas e já 

tinham sido alunos do professor pesquisador. A turma era composta de 23 alunos, sendo 10 
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homens e 13 mulheres. Optamos por não dividir a turma em grupos. A escolha dessa turma se 

deveu ao fato de que todos os alunos necessitavam aprender o conteúdo de equações 

diferenciais e apresentavam defasagem em relação a certos conteúdos do Cálculo Diferencial 

e Integral.  

As atividades aplicadas que compuseram esta pesquisa foram construídas a partir de 

exercícios dos livros que constituem a bibliografia básica da ementa do curso de Cálculo 

Numérico, listados no item 2.2.2. As obras escolhidas para análise foram publicadas entre 

1967 e 2010. A essas sequências de atividades adicionamos um conjunto de 20 questões, que 

abordam o cálculo de perímetro e área, tendo por finalidade (re)significar conceitos, 

propriedades e operações do Cálculo Numérico.  

A aplicação do diagnóstico ocorreu em meados do mês de março de 2012. A 

investigação se deu em um contexto natural de sala de aula e foi desenvolvida com os 23 

alunos da turma, que foram orientados a executar a atividade de forma autônoma, de 

preferência, individualmente. À medida que as dificuldades foram surgindo, durante a 

aplicação da pesquisa, os alunos começaram a interagir entre si. Não houve, contudo, prejuízo 

do objetivo do trabalho a ser alcançado por meio dessa estratégia. Os estudantes resolveram 

quase todas as questões, então, sem qualquer intervenção direta do professor pesquisador. Foi 

permitido que os mesmos utilizassem, para a realização da tarefa, lápis, borracha, régua, 

papel, caneta e calculadora. 

Durante a realização da pesquisa, observamos os alunos e fizemos, com sua permissão, 

concedida por meio de uma autorização assinada, o registro da aplicação da tarefa, por meio 

de filmagem e de gravação dos diálogos da interação entre eles e entre o grupo e o professor 

pesquisador. A partir dessa observação, recolhemos informações sobre as atitudes dos alunos, 

o modo como eles articulam os conhecimentos matemáticos formais e os informais e sobre os 

registros realizados pelos alunos na resolução de cada sequência de atividades propostas.  

A partir das interações e observações realizadas durante as aulas de Cálculo Numérico 

foi possível construir o conjunto de atividades composto por duas tarefas: um bloco único de 

atividades, envolvendo o tratamento numérico das equações diferenciais ordinárias de 1ª 

ordem, e um questionário. Após analisar os objetivos deste estudo e de realizar os estudos 

teóricos que fundamentaram a corrente pesquisa, elaboramos as sequências de atividades.  

A participação dos alunos neste estudo foi totalmente voluntária. Nos dias das aplicações 

compareceram 19 dos 23 alunos matriculados. Contamos com a participação dos professores 

responsáveis pela turma, no momento da aplicação das atividades.  
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Utilizamos as seguintes categorias de análise, na fundamentação metodológica desta 

pesquisa: 

 

a) Aquelas que denotam uma aprendizagem significativa construída por meio da 

imagem gráfica ou geométrica;  

b) Aquelas que denotam uma aprendizagem significativa elaborada por meio da 

construção simbólica ou analítica; 

c) Aquelas que denotam uma aprendizagem significativa elaborada pela construção 

numérica;  

d) Aquelas que denotam a utilização de organizadores prévios ou subsunçores. 

 

Afirmamos, ainda, que as categorias escolhidas se relacionavam com a “Regra dos 

Quatro” recomendadas por vários autores para o ensino de Cálculo, focando tal ensino na 

compreensão dos conceitos, explorados de forma gráfica ou geométrica, simbólica ou 

analítica, numérica e sob o ponto de vista verbal e descritivo. Objetivamos, com isso, perceber 

se os requisitos na construção de competências e habilidades estabelecidas no documento 

oficial CES1301/2001 estavam sendo alcançado. 

De acordo com o documento oficial da Câmara de Educação Superior, o CES 

1301/2001, as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas nos estudantes dos 

cursos de Licenciatura em Matemática são: 

 

a) capacidade de expressar-se, escrita e oralmente, com clareza e precisão;  

b) capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares;   

c) capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias  

para a resolução de problemas;  

d) capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional, 

também, fonte de produção de conhecimento; 

e) habilidade de identificar, formular e resolver problemas, na sua área de 

aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise da situação- 

problema; 

f) estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento;  

g) conhecimento de questões contemporâneas;  

h) educação abrangente, necessária ao entendimento do impacto das 

soluções encontradas, num contexto global e social; 
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i) participar de programas de formação continuada;  

j) realizar estudos de pós-graduação;  

k) trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber (CES 

1301, 2001, pg. 3 e 4). 

 

As análises dos resultados apresentados durante a realização da aplicação das 

sequências didáticas – ou de atividades - foram organizadas na ordem de apresentação dos 

conteúdos e serão discutidas no próximo capítulo.  

 

3.1 O percurso metodológico 

 

Buscamos, nesta pesquisa, descrever e interpretar situações ou problemas por meio de 

análise quantitativa e qualitativa dos dados coletados. De acordo com Lüdke e André (1986), 

o desenvolvimento de qualquer pesquisa qualitativa demanda do pesquisador que se 

percorram três etapas importantes, apontadas a seguir: 

 

Exploração: envolve a seleção e a definição do problema, bem como o local onde 
serão feitos os estudos, os sujeitos da pesquisa, os procedimentos, as hipóteses e o 
referencial teórico;  
Decisão: busca a utilização sistemática das estratégias selecionadas para 
compreender o referencial teórico estudado, incluindo-se, neste caso, entrevistas, 
gravações, questionários, análise documental, assim como a interação verbal, entre 
pesquisador e pesquisado, tentando, através desses dados, responder às questões 
relevantes;  
Descoberta: consiste na explicitação da realidade, ou seja, tenta encontrar os 
princípios subjacentes ao fenômeno estudado, buscando situar as várias descobertas 
em um contexto mais amplo. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.15-17).  

 

Conforme Frade (2012), percebemos que, no processo de construção do conhecimento 

dentro da Educação Matemática, existem ferramentas, como o trabalho de campo, que podem 

promover situações que permitam uma melhor compressão desse processo, uma vez que 

perpassam também pela construção social. Segundo Lüdke e André (1986), ainda, ao optar 

pela execução do trabalho de campo, fazemos uma escolha relevante e pertinente, pois ele 

fornece elementos que nos permitem abarcar as relações existentes na construção do corpo de 

conhecimento da Ciência Matemática, para então, transformá-la.  

Ainda citando Frade (2012):  

 

[...] as informações extraídas desse “campo de investigação” nos conduzem a 
desenvolver conhecimentos a partir da prática e impedem de inventar explicações ou 
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suposições irreais acerca do fenômeno estudado. São, portanto, produzidas mediante 
um processo interativo de diálogo e questionamento da realidade. (FRADE, 2012, 
p.58) 
 

Dizemos, então que nossa pesquisa se enquadra como pesquisa de campo. Tal 

afirmação é corroborada por Bogdan e Biklen citado por Frade (2012), quando apontam que 

“[...]” a modalidade de pesquisa naturalista ou de campo acontece quando os dados do estudo 

são coletados diretamente “em campo”, contrastando com aqueles realizados em locais 

controlados pelos investigadores” (FRADE, 2012, p.59). 

Tal modalidade de pesquisa possibilita, ainda, que o pesquisador observe fatos e 

fenômenos in locu, percebendo suas várias nuances, da coleta de dados à análise e 

interpretação, baseando-se em fundamentação teórica consistente, para compreender e 

explicar o problema pesquisado. 

Utilizamos, neste trabalho, as quatro etapas de elaboração de uma investigação 

propostas por Ludke e André (1986):  

 

a) A Observação (participante) 

b) Registro das Observações: protocolo de registros dos alunos 

c) Análise Documental  

d) Livro Didático  

 

3.2 A coleta de dados e a opção metodológica  

 

Os dados foram coletados depois de desenvolvermos três etapas metodológicas, a 

saber: observações durante a aplicação dos testes, registro da aplicação das tarefas e análise 

dos protocolos de registro aplicados para os estudantes da disciplina de Cálculo Numérico.  

O trabalho ficou caracterizado pela metodologia qualitativa, apoiada em aspectos 

metodológicos de experimentos de ensino. O aspecto qualitativo se estabelece pela obtenção 

de dados de forma descritiva, do contato direto do pesquisador com a situação ou com o 

objeto de estudo, da valorização no que o processo oferece mais do que no produto final e de 

uma descrição das perspectivas dos sujeitos de pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, (1994); 

LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  
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4 APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DE ATIVIDADES 

 

Neste capítulo, apresentaremos as sequências de atividades. Mostraremos como foram 

construídas e organizadas à luz dos teóricos estudados, sem perder de vista os objetivos 

propostos para esta pesquisa. Serão aqui apresentados, também, os objetivos, a descrição e a 

análise das atividades do bloco de atividades aplicado aos alunos participantes da pesquisa. 

As atividades desse bloco constituíram a parte teórica introdutória das sequências 

didáticas propostas nesta pesquisa, em que reapresentamos o conceito de equação, para, então, 

expor a definição de equação diferencial. O conceito foi construído por meio de exemplos 

simples e sua representação no plano cartesiano. Fizemos, nesse instante, a retomada de 

conceitos básicos do Cálculo Diferencial e Integral, como taxa de variação, derivação e 

antiderivação.   

Ressaltamos que todas as atividades foram construídas e relacionadas a partir de um 

texto inicial simples, trazendo um breve esclarecimento sobre o conceito de equação e 

incógnita, como apontado no QUADRO 2 (pág. 19). 

 

Quadro 2: Definição de equação e incógnita 

1.2 Equação 

Na Matemática, quando falamos em equação, na forma mais simples, estamos 

diante de uma expressão algébrica da forma f(x) = 0, em que x é uma incógnita (valor 

associado à equação, a ser calculado ou determinado). 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Com essas atividades, pretendemos verificar a habilidade dos estudantes em identificar 

os elementos funcionais, recuperar notações, redefinir e recuperar o conceito de derivada, 

recuperar o conceito de anti-derivada, explorando, também, as desenvolvidas na construção e 

na interpretação geométrica. Visamos, além disso, à apresentação e à definição de um tipo de 

equação diferencial, destacando sua solução como uma função.  

Com o texto introdutório das atividades, resgatamos a ideia de integração por meio do 

processo inverso: a anti-derivação. O texto traz, ainda, as noções preliminares de problema de 

valor inicial (PVI), os termos mais utilizados no processo e o recurso gráfico adequado para 

apresentar as soluções particulares encontradas quando resolvemos uma EDO. Dessa maneira, 

buscamos, em um primeiro momento, estabelecer uma abordagem intuitiva em relação às 

equações e às funções, a partir de exemplos básicos elementares, para facilitar o entendimento 
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pelo estudante, como apresentamos no QUADRO 3. 

 

Quadro 3: Exemplo dados sobre a resolução de EDO 

Exemplo2:  

b) Se tivermos uma ED de porte maior do tipo dy/dx + y tan(x) = sen(2x), isto é y’+ y 

tan(x) = sen(2x), podemos perceber que não será tão fácil calcular a sua solução 

geral (ou integral) de forma analítica, nem é nosso objetivo aqui. Mas, acredite! Se 

fizermos os cálculos da integral, a sua solução geral será a função y = C.cos(x) - 2 

cos2(x). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 

Enfatizamos o significado de palavras-chave, para entendimento dos conteúdos 

discutidos, tais como solução, satifaz, verifica, condição inicial, solução particular, dentre 

outras. Após essas explanações, sugerimos as atividades práticas numéricas que compõem o 

item 1.3 do bloco de atividades. A sequência de aplicação das atividades realizadas em cada 

etapa encontra-se, na íntegra, nos apêndices desta dissertação (ver anexo A, p.98). 

 

4.1 Objetivos Específicos 

 

A aplicação dessas sequências de atividades pretendeu: 

a) possibilitar ao estudante apossar-se de conceitos e terminologias básicas sobre Equações 

Diferenciais (ED); 

b) caracterizar as equações diferenciais; 

c) visualizar modelos de Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) e explorar as famílias de 

funções como solução de uma EDO; 

d) resolver, por métodos numéricos, Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) de 1ª ordem ou 

Problemas de Valor inicial (PVI), por métodos numéricos. 
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4.2 Atividades da Sequencia Didática 

 

4.2.1 Atividade 1 

 

De posse destas informações, observe a expressão 3 2
dy

x
dx
  . Sabemos da existência de 

operação matemática que permite encontrar a função y = f(x). Você se lembra de qual o 

nome dessa “operação”? Justificar a sua resposta. 

 

4.2.1.1 Descrição 

 

A atividade foi distribuída entre os estudantes como parte de um bloco de atividades 

sequenciadas. A atividade constituiu-se de uma parte teórica e de uma parte prática que 

introduziu o conceito de equação diferencial, resgatando para tal, o conceito já conhecido de 

equação. No desenvolvimento, buscamos abordar a operação matemática que desfaz a 

derivação aplicada a uma função. Utilizamos exemplos em que se configuravam a derivação e 

a antiderivação. Durante a aplicação das atividades, retomamos historicamente o percurso 

traçado pelos grandes matemáticos Isaac Newton (1642-1727) e Gottfried Wilhelm Leibniz 

(1646-1716), que compreenderam a ligação do Cálculo Diferencial à taxa de variação de uma 

função.  

 

4.2.2 Atividade 2 

 

Utilize essa operação para descobrir qual é a família de funções que são solução f(x) da 

equação dada, registrando todos os passos necessários à resolução da mesma. 

 

4.2.2.1 Descrição 

 

 Para esta atividade foi necessária a retomada dos conceitos apresentados nos quadros 1 

e 2, respectivamente. Nessa etapa, o estudante pode perceber que resolver uma EDO é, na 

verdade, aplicar métodos de integração. A atividade permitiu que ele relembrasse uma das 

técnicas mais simples de integração, como demonstraram os exemplos apresentados. Pudemos 

dizer que, como o processo de resolução da EDO envolveu uma integração, ao resolver a 

integral indefinida, obtivemos, na solução, uma constante arbitrária, cujos valores possíveis 
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geraram uma infinidade de soluções. Conduzimos o aluno, desse modo, a rever os conceitos e 

os conteúdos já estudados na disciplina de CDI e, ao mesmo tempo, atribuímos sentido e 

significado ao novo conteúdo apresentado. Exploramos melhor esse tópico na atividade 

seguinte. 

 

4.2.3 Atividade 3  

 

Agora, faça um esboço do gráfico, no plano cartesiano, da solução geral encontrada, 

considerando os seguintes valores para C=-2, C=-1, C=0, C=1 e C=2. As construções devem 

ser realizadas num mesmo plano cartesiano. 

 

4.2.3.1 Descrição 

 

Nesta etapa exigimos do aluno a utilização da construção gráfica, para salientarmos 

que, geometricamente, a solução geral da EDO era uma ‘família de curvas”. Solicitamos que 

ele atribuísse valores pré-estabelecidos pelo pesquisador às variáveis dependente e 

independente, objetivando conhecer a família de curvas geradas.  

Explicamos, durante a aplicação das tarefas, que, para o estudo dos fenômenos 

naturais, sociais, econômicos e biológicos, dentre outros, a solução encontrada para a EDO 

era chamada de condição de valor inicial (PVI), de solução particular e também de condição 

inicial. Muitas vezes, é interessante estudar apenas uma única solução dessa família de 

infinitas soluções. Essa solução, denominada “solução particular”, já foi apresentada 

anteriormente. 

 

4.2.4 Atividade 4  

 

O que você percebeu com a construção dos gráficos na atividade 3? Registre seus 

comentários. 

 

4.2.4.1 Descrição 

 

Nesta parte das atividades propostas, cedemos espaço para cada estudante participante 

da pesquisa tecer um relato sobre as facilidades e as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento das sequências propostas. Cada participante pode relatar, ao seu modo, 
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como percebeu cada passo da atividade, o nível de exigência de cada item e, com isso, deixar 

registradas as impressões que surgiram ao longo da aplicação.  

Durante a elaboração das atividades, sentimos a necessidade de reservar um espaço 

para que cada aluno expusesse suas percepções da atividade a que foram submetidos. Durante 

a aplicação da tarefa, o pesquisador percebeu que esse momento de “socialização” poderia 

contribuir para a pesquisa, no sentido de, mais tarde, fazer os ajustes necessários nas tarefas, 

embasado nos relatos dos pesquisados. O pesquisador, nesse momento, assumiu um segundo 

papel - o de professor, pois não poderia deixar que os sujeitos pesquisados construíssem 

conceitos errôneos acerca do conteúdo tratado. O pesquisador se prontificou a esclarecer 

palavras, expressões e conceitos necessários ao entendimento, garantindo um fiel relato das 

percepções dos alunos.  

Os autores Fonseca, Brunheira e Ponte (1999, p. 8) asseveram que é na fase de 

socialização que os alunos “são confrontados com hipóteses, estratégias e justificações 

diferentes das que tinham pensado, são estimulados a explicitar as suas ideias, a argumentar 

em defesa das suas afirmações e a questionar os colegas”. Tal perspectiva, nesse sentido, cria 

a possibilidade de “se clarificarem ideias, se sistematizarem algumas conclusões e se 

validarem resultados”.  

 

4.2.5 Atividade 5 

 

Antes de passarmos para descrição da atividade 5, fizemos um preâmbulo acerca de 

métodos numéricos e de sua aplicação às EDOs. 

Os métodos numéricos correspondem a um conjunto de ferramentas ou métodos 

usados para se obter a solução de problemas matemáticos de forma aproximada. Esses 

métodos se aplicam a problemas que não apresentam uma solução exata e precisam, portanto, 

ser resolvidos numericamente. Tais métodos podem ser usados para a obtenção de soluções 

numéricas para problemas quando, por qualquer razão, não podemos ou não desejamos usar 

métodos analíticos. 

Os métodos numéricos conduzem a soluções aproximadas de um modelo ou sistema 

exato. Os métodos numéricos são utilizados porque: 

 

 existem situações em que é preferível um método numérico ao método analítico, 

ainda que este exista, por exemplo, solução para um problema que envolve muitos 

cálculos;  
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 a maior parte dos problemas concretos é, em geral, complexa e envolve fenômenos 

não lineares, motivo pelo qual é comum nos encontrarmos em uma situação em que os 

nossos conhecimentos de matemática não são suficientes para a descoberta de uma 

solução para um problema real; 

 quando os dados do problema são os de uma tabela de valores, qualquer tratamento 

(a sua diferenciação ou integração, por exemplo) terá de ser feito por método 

numérico. 

Vale lembrar que, com o desenvolvimento dos computadores digitais, o desempenho 

dos métodos numéricos na resolução de problemas obteve um aumento significativo e 

expressivo em todas ás áreas do conhecimento. 

 Chapa e Canale (2008) relatam que 

 

Na era pré-computador, uma quantidade significativa de energia era gasta na técnica 
de resolução propriamente dita, em vez de na definição e interpretação do problema. 
Essa situação lamentável existia porque muito tempo e trabalho pesado eram 
necessários para obter respostas numéricas usando-se as técnicas pré-computador. 
Hoje em dia, os computadores e os métodos numéricos fornecem uma alternativa 
para tais cálculos complicados. Usando o poder do computador para obter 
diretamente soluções, é possível abordar esses cálculos sem o recurso de hipóteses 
simplificadoras ou técnicas de economizar tempo. (CHAPRA; CANALE, 2008, 
pg.2). 

 

O uso de técnicas numéricas para solução de situações-problema complexas, nas 

várias áreas do conhecimento, tais como engenharias, ciências biológicas e econômicas, 

dentre outras, tem permitido o projeto e a otimização de equipamentos e sistemas de uma 

forma jamais imaginada anos atrás. Isso foi possível devido, principalmente, ao fantástico 

desenvolvimento da capacidade computacional, tanto em termos de velocidade e capacidade 

de armazenamento quanto de aperfeiçoamento dos métodos numéricos.  

A facilidade de utilização dos métodos numéricos e a qualidade dos resultados 

obtidos, aliadas à economia de tempo de projeto e obviamente, do custo total do equipamento,  

têm sido um atrativo sempre crescente para aumentar sua utilização.  

Para validar nossa afirmação, os autores Chapra e Canale (2008) declaram na sua obra 
que  

 
[...] Embora as soluções analíticas ainda sejam extremamente valiosas, tanto para 
solução de problemas quanto para fornecer uma visão geral, os métodos numéricos 
representam alternativas que aumentam enormemente os recursos para confrontar e 
resolver problemas. Como resultado, mais tempo fica disponível para ser usado em 
habilidades criativas. Portanto, mais ênfase pode ser posta na formulação do 
problema e na interpretação da solução e na incorporação do sistema total, ou 
percepção “holística”. (CHAPRA; CANALE, 2008, pg.3). 
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Ao discutirmos alguns problemas importantes e significativos da Engenharia, das 

ciências físicas, das ciências sociais, e das econômicas, formulados em termos matemáticos, 

exigimos a determinação de uma função que obedecesse a uma equação que continha uma ou 

mais derivadas da função desconhecida. Essa equação era uma equação diferencial.  

Equações desse tipo podem ser classificadas como equações diferenciais ordinárias 

(EDOs) e parciais (EDPs) e aparecem em inúmeros problemas da realidade, em especial, na 

área das Ciências Exatas e da Terra. Todo cálculo um pouco mais elaborado normalmente 

recai em uma equação diferencial. Como poucas EDOs têm solução analítica possível ou 

viável, os métodos numéricos aparecem como uma ferramenta extremamente eficiente para 

sua solução. Atualmente, a utilização dos métodos numéricos é extremamente difundida. 

 Um dos nossos objetivos com as sequências de atividades propostas foi o de 

relacionar as soluções de equações diferenciais ordinárias e descrever métodos que se 

mostram eficientes para encontrar suas soluções, do ponto de vista analítico e numérico. 

Já afirmamos, anteriormente, que durante a tentativa de resolver uma equação 

diferencial, muitas vezes preferimos as soluções analíticas. Tais soluções, no entanto, nem 

sempre são fáceis de serem obtidas. Para esses casos, lançamos mão das técnicas numéricas.  

As técnicas numéricas mais comuns para resolver equações diferenciais ordinárias são 

o Método de Euler e o Método de Runge-Kutta, que utilizam uma função aproximada da 

função original, valendo-se da Série de Taylor. Utilizamos esses métodos para conseguirmos 

funções mais simples para a avaliação de funções com grau de complexidade maior. Neste 

estudo, aplicamos métodos que aproximam a solução do PVI à forma  

0 0

´ ( , )

( )

y f x y

y x y





. 

A ideia elementar dos métodos utilizados consiste em aproveitar as qualidades dos 

métodos da Série de Taylor e, ao mesmo tempo, eliminar seu maior defeito - o cálculo de 

derivadas de f(x,y), que torna os métodos de Série de Taylor computacionalmente 

ineficientes. 
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Para apresentar a Série de Taylor dentro da sequência didática aplicada ao estudantes, 

apresentamos sua caracterização, por meio de um breve esclarecimento (ver QUADRO 4). 

Quadro 4: Definição da fórmula da Série de Taylor. 

Estamos, agora, prontos para falar dos métodos do Cálculo Numérico. O que 

o Cálculo Numérico faz é encontrar, como solução de uma equação diferencial, 

uma tabela de pontos P(x, y), a partir de uma condição inicial dada, 

correspondentes à função que seria a solução particular da ED, sem se conhecer a 

verdadeira solução geral, nem a solução particular da ED. Estes pontos se 

colocados num gráfico permitem que se tenha uma visualização da solução particular 

da ED, num certo intervalo. O Método de Taylor é uma opção para isto. Vejamos:  

Os livros de Cálculo II normalmente apresentam a fórmula de Taylor como 

sendo 
p n

p
n=0

(x-x ) 
f(x)= f (x )

n!



  e sua expansão 

2 3( - ) ( - ) ( - )
( ) ( )   '( )   "( )  "'( ) ...

1! 2! 3!
    p p p

p p p p

x x x x x x
f x f x f x f x f x  

onde P(xp,yp) é uma condição inicial dada. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

O método consiste em resolver a equação diferencial y’(x) = dy/dx = f(x,y), passando 

pelo ponto (x0 , y0). O Método de Euler corresponde ao Método de Taylor, parando na 

primeira derivada. No desenvolvimento em Taylor, temos 

y(x0 + h) = y(x0) + y’ (x0).h + y’’(x0).h2/2!+ y’’’(x0).h3/3! + .... 

No Método de Euler, tomamos y(x0 + h)  y(x0) + y’ (x0).h . Lembrando que y’(x) é a 

própria equação diferencial, temos 

y1 = y(x1) = y(x0 + h)  y(x0) + f(x0 ,y0) . h 

Em seguida, calculamos os demais valores da tabela (x,y) como a seguir: 

y2 = y(x1+h) = y1 + f(x1 ,y1) . h 

yi+1 = y(xi+h) = yi + f(xi ,yi) . h 
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Para explicar o Método de Euler, utilizamos um exemplo numérico (ver QUADRO 5). 

Quadro 5: Exemplo numérico da aplicação do Método de Taylor. 

Exemplo: 
Resolva, por fórmula ou série de Taylor, a equação diferencial 'y  = x2 + y, 

com a condição inicial y(1) = 2 (isto é, x1=1 e y1=2, ou ainda P(1, 2)); com passo h = 
0,1; no intervalo: 0,8  x  1,3; usando 5 derivadas. 

Solução: 
a) As derivadas implícitas são fáceis de serem obtidas. A condição inicial é P(1;2): 

'y = x2 + y  'y  (P) = 12 + 2= 3 

''y = 2x + 'y   ''y (P) = 2(1) +3= 5 

'''y = 2 + ''y  '''y (P) = 2+5=7 

y(4) = '''y  y(4) (P) = 7 

y(5) = y(4)  y(5) (P) = 7 
b) Sendo  

2 3( - ) ( - ) ( - )
( ) ( )   '( )   "( )  "'( ) ...

1! 2! 3!
    p p p

p p p p

x x x x x x
f x f x f x f x f x  

, temos que:  

7.
!5

)1(
7.

!4

)1(
7.

!3

)1(
5.

!2

)1(
3.

!1

)1(
2)(

5432 














xxxxx
xf  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Uma vez que encontramos a Série de Taylor, podemos construir a tabela solução da 

ED, no intervalo pedido de 0,8  x  1,3, com o passo dado h = 0,1. Construímos, então a 

tabela solução apresentada no QUADRO 6 a seguir: 

 

Quadro 6: Tabela solução da equação diferencial dada no intervalo pedido 

x 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

y 1,491 1,727 2,000 2,326 2,710 3,159 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Lembramos, ainda, que todas as sequências de atividades aplicadas foram descritas, 

integralmente, nos apêndices desta dissertação (ver Anexo). 

 

Após essas explanações, passamos à próxima atividade proposta. 

 

Agora, vamos usar esta tabela e esboçar a curva solução desta ED, neste intervalo dado, 

por meio da representação de um gráfico (basta marcar os pontos e interliga-los!). 
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4.2.5.1 Descrição 

 

Retomamos a utilização gráfica, para a representação da solução da equação 

diferencial. A atividade deu ênfase à condução do estudante na utilização dos métodos 

numéricos para obter a tabela solução da EDO e, além disso, à discussão e à visualização 

dessa solução, buscando a compreensão do seu significado. 
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4.2.6 Atividades 6  

 

Utilizando a forma de Taylor, conforme o exemplo que foi apresentado anteriormente 

resolva a equação diferencial y’ = 3x2+2 no intervalo de 2  x  4, com passo h = ∆x = 0,5, 

assumindo como condição inicial f(2) = 0,5 e usando 5 derivadas. 
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4.2.7 Atividades 7  

 

Faça um esboço da curva solução encontrada para a atividade 6.  
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4.2.8 Atividades 8  

 

Utilize o método de Taylor para resolver cada ED a seguir: 

 

8a) 'y - 3x – y = 0; condição inicial: f(0) = 1; passo h = 0,1; no intervalo 0,0  x  0,4; 

usando 5 derivadas.  

8b) Esboce, usando a tabela encontrada, o gráfico da Solução desta ED, no intervalo 

dado. 

8c) 'y - 2x=0; condição inicial: P(-1, 1); passo h= 0,2; -0,8  x  0,8; usando 3 derivadas.  

8d) Esboce, usando a tabela encontrada, o gráfico da solução desta ED, no intervalo 

dado. 

 

4.2.8.1 Descrição  

 

Este conjunto de atividades, quanto à utilização do Método de Taylor para resolver as 

equações diferenciais propostas, assemelha-se às atividades aplicadas anteriormente. Os 

exercícios propostos são marcados pela utilização de simbologia própria dos métodos 

numéricos e pela necessidade de construção da tabela solução da ED. Optamos por 

diversificar o modelo de exercício, no intuito de conduzir o aluno a perceber as formas 

possíveis de apresentação das situações-problema, como mostrado nos QUADROS 7 e 8, a 

seguir: 

Quadro 7: Atividade 6 da sequência didática. 

Atividade 6 

Utilizando a forma de Taylor, conforme o exemplo que foi apresentado anteriormente 

resolva a equação diferencial y’ = 3x2+2 no intervalo de 2  x  4, com passo h = ∆x 

= 0,5, assumindo como condição inicial f(2) = 0,5 e usando 5 derivadas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Demos ênfase à mudança de notação, levando o aluno a perceber as várias formas de 

construir o exercício.  

Quadro 8: Atividade 8 da sequência didática. 

Atividade 8 
Utilize o método de Taylor para resolver cada ED, a seguir: 
8a) 'y - 3x – y = 0; condição inicial: f(0) = 1; passo h = 0,1; no intervalo 0,0  x  0,4; 

usando 5 derivadas.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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 A atividade 8c é mais uma variante fornecida. 

Quadro 9: Atividade 8c da sequência didática. 

Atividade 8c 

8c) 'y - 2x=0; condição inicial: P(-1, 1); passo h= 0,2; -0,8  x  0,8; usando 3 

derivadas.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 As atividades de número 7, 8b e 8d requisitaram que o estudante elaborasse a 

representação gráfica no domínio fornecido, após determinar a tabela. 

 

4.2.9 Atividade 9  

 

Faça um relato das dificuldades que você encontrou ao desenvolver a atividade 8.  

 

4.2.9.1 Descrição  

 

Na atividade 9 fornecemos, novamente, espaço ao estudante, para relatar suas 

impressões e expectativas, durante a execução das atividades propostas. 

 

4.2.10 Atividade 10  

 

 Neste tópico, orientamos o estudante, passo a passo, durante a apresentação do 

Método de Euler, propriamente dito.  

O método de Euler, também conhecido como Método da Reta Secante, é um dos 

métodos mais antigos para a solução de equações diferenciais ordinárias. Para problemas 

práticos, entretanto, não devemos utilizar o método de Euler. Existem outros métodos que 

proporcionam, para o mesmo passo, resultados de melhores precisão e estabilidade, se 

comparados ao Método de Euler.  

Seja uma função dy/dx = f(x,y), com a condição inicial y = yn, quando x = xn. A partir 

da figura 1, podemos observar que o valor yn+1 em x = xn+1 é dado por  

yn+1 = yn + ∆y                                                                                               (1.1) 
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Figura 1 – Ilustração da utilização do Método de Euler. 

 

Fonte: Baratto (2007). 

Referência: Solução de Equações Diferenciais Ordinárias Usando Métodos Numéricos. Departamento de 

Eletrônica e Computação – UFSM – Fev. 2007. Disponível em: 

<http://www.sr.inf.ufsm.br/~gbaratto/graduacao/ELC1021/atual/textos/EDO/solucao_EDO_pelos_metodos_Eul

er_Runge-Kutta.pdf> acessado em 12 Nov.2012. 

 

Retomando as ideias do Cálculo Diferencial e Integral, temos que 

.
dy

dy dx
dx

                                                                                                      (1.2) 

 

A partir da equação (1.2), podemos encontrar uma aproximação para Δy, 

.
dy

y x
dx

                                                                                                                   (1.3) 

Retomando as equações (1.1) e (1.3), deduzimos que 

yn+1 = yn + (xn+1 - xn) . f(xn,yn)                                                                                   (1.4) 

 

Observando a figura 1, notamos que quanto menor o valor da diferença entre xn+1 e xn 

(desprezando-se os erros causados pela representação finita dos números no computador), 

menor o erro da estimativa para yn+1. O número de computações para um intervalo, todavia, 

aumenta à medida que a diferença entre xn+1 e xn é reduzida. Define-se o passo h como sendo 

igual a 

h = xn+1 - xn                                                                                                                  (1.5)  

Utilizando a equação (1.5) nas equações (1.5) e (1.4), temos 
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xn+1 = xn + h                                                                                                               (1.6)  

e, portanto, 

yn+1 = yn + h. f(xn,yn)                                                                                                   (1.7) 

 

Finalmente, a equação (1.7) encontrada é conhecida como Fórmula de Euler.  

A solução de uma equação diferencial pelo Método de Euler é feita pelo uso recursivo 

das equações (1.6) e (1.7), usando as condições iniciais x0 e y0.  

Exemplificamos a demonstração supracitada, nas sequências de atividades, de acordo 

com o exemplo apresentado no QUADRO 10, a seguir: 

Quadro 10: Exemplo utilizando o Método de Euler. 

Exemplo: 

Dada a Eq. Dif. yx
dx

dy
 ;   ;10 y  1,0h ;  410a , calcule, pelo 

método de Euler, os valores da solução particular no intervalo 0,1  x  0,4. 
Solução: 

Sendo  1 1 1 - - -. ,n n n ny y h f x y  e dada a condição inicial   ;10 y isto é, ponto 

inicial A(0, 1) ou xo = 0 ; yo = 1, fazendo n=1, 2, 3, 4 e substituindo na ED 

yx
dx

dy
 , temos as respostas: 

Para  1n temos y1= 1+0,1(0+1)= 1,1000 

Para  2n temos y2= 1,1000+0,1(0,1+1,1000)= 1,2200 

Para  3n temos y3= 1,2200+0,1(0,2+1,2200)= 1,3620 

Para  4n temos y4= 13620+0,1(0,3+1,3620)= 1,5282 

Utilizando a Fórmula de Euler é possível construir a tabela solução da ED, com 4 
casas decimais e passo h = 0,1 podemos construir a tabela  
x 0 0,1 0,2 0,3 0,4 
y 1 1,1000 1,2200 1,3620 1,5282 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5. ANÁLISE DAS SEQUÊNCIAS DE ATIVIDADES APLICADAS 

 

As sequências de atividades aqui discutidas foram elaboradas de tal forma que as 

soluções apresentadas se inter-relacionam. Apresentamos, primeiramente, uma análise dos 

acertos e principais erros cometidos pelos estudantes nas tarefas aplicadas. Com as 

informações obtidas, pretendemos estabelecer uma análise qualitativa e qualitativa, apontando 

os itens mais relevantes para sua compreensão, que foram discutidos em meio a essas 

análises. 

Ressaltamos, também, que os nomes destacados nos protocolos dos estudantes são 

fictícios, a fim de que as identidades sejam preservadas. 

Neste capítulo, ainda, descrevemos e analisamos os dados coletados, narramos a 

realização das sequências de atividades, à luz do referencial teórico utilizado. Os diálogos e 

registros que manifestaram a Aprendizagem Significativa foram citados ao final de cada 

atividade. O pesquisador, tomando como ponto de partida o referencial descrito na página 30 

deste trabalho, classificou as respostas encontradas em quatro categorias de análise, quais 

sejam:  

1ª Categoria: aquelas que denotam uma aprendizagem significativa construída por meio da 

imagem gráfica ou geométrica;  

2ª Categoria: aquelas que denotam uma aprendizagem significativa elaborada por meio da 

construção simbólica ou analítica; 

3ª Categoria: aquelas que denotam uma aprendizagem significativa elaborada pela construção 

numérica;  

4ª Categoria: aquelas que denotam a utilização de organizadores prévios ou subsunçores. 

Ressaltamos que as três categorias não aparecem em todas as atividades e, ainda, que 

existem interseções entre essas categorias. As análises das respostas dadas pelos alunos 

devem ser criticadas sob um olhar positivo acerca dos erros encontrados, uma vez que é a 

partir deles que poderemos obter condições para a melhoria das práticas em sala de aula e, por 

conseguinte, do ensino e do aprendizado dos sujeitos envolvidos. 

 

 

 

 

 

 



71 

 

5.1 Atividade 1 

De posse destas informações, observe a expressão 3 2
dy

x
dx
  . Sabemos da existência 

de operação matemática que permite encontrar a função y = f(x). Você se lembra de 

qual o nome dessa “operação”? Justificar a sua resposta. 

5.1.1 Resolução 

 

Para resolver essa questão, os estudantes precisavam ser capazes de ler e entender a os 

itens 1.1 e 1.2 sobre as noções apresentadas de EDOs, devendo apresentar como resposta a 

integração (ou anti-derivação), como operação matemática capaz de encontrar a função          

y = f(x). Ao pedirmos para justificar a resposta, esperávamos que o estudante dissertasse 

sobre a operação de integração, resolvendo analiticamente a EDO da atividade.  

Ao pedirmos que o estudante justificasse a resposta dada, optamos pelo verbo de 

comando “justificar” que significava, para nós, explicar acontecimentos, resultados de 

experiências, fenômenos, opiniões, interpretações, decisões, etc., apresentando suas origens e 

seu desenvolvimento, com a finalidade de comprovar a veracidade ou exatidão das 

proposições. Para nós, o sentido adotado para o verbo “justificar” é provar, fundamentar, dar 

razões convincentes, buscando comprovar a veracidade de um fato, de uma opinião. 

(HOUAISS, 2008, pg.446). A justificativa difere da explicação, pois implica a análise e a 

defesa de possíveis aspectos contraditórios.  

Para essa atividade, utilizamos as categorias 2 e 3, que se referem, respectivamente, à 

Aprendizagem Significativa por definição conceitual ou analítica e à Aprendizagem 

Significativa que denota a utilização de organizadores prévios ou subsunçores. 

Ao comparar todas essas atividades constatamos que dos pesquisados, 17 estudantes 

responderam corretamente a pergunta feita e 2 divergiram da resposta padrão.  

Apresentamos, na figura 2 da página 58, a seguir, uma das respostas apresentadas pelo 

estudante Anaxímenes. 

Nós ressaltamos, ainda, que os nomes dos alunos foram substituídos por outros, a fim 

de preservar a identidade de cada um. 
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Figura 2: Resoluções da atividade 01. Aluno: Anaxímenes 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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5.2 Atividade 2 

 

Utilize essa operação para descobrir qual é a família de funções que são solução f(x) da 

equação dada, registrando todos os passos necessários à resolução da mesma. 

 

5.2.1 Resolução 

A resolução atividade consistia em resolver analiticamente a EDO 3 2
dy

x
dx
  .  A 

resolução é descrita a seguir: 

2

3 2

(3 2).

(3 2).

3 . 2.

3
2

2

dy
x

dx

dy x dx

dy x dx

dy x dx dx

x
y x c

 

 

 

 

  

 

  

 

 Notamos, durante a análise das atividades, que todos os participantes conseguiram 

resolvê-la e, mesmo, a ir além dela.  

Todos os 19 alunos relataram que a função encontrada representava uma família de 

parábolas.  

O aluno Heron resolveu a atividade e, ao final, particularizou uma solução para a 

função, usando o problema do valor inicial (PVI). 

Para essa atividade, utilizamos as categorias 2, 3 e 4, que dizem respeito, 

respectivamente, à Aprendizagem Significativa por definição simbólica ou analítica, à 

Aprendizagem Significativa explorada pela construção numérica e à Aprendizagem 

Significativa com utilização de organizadores prévios ou subsunçores. 
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Apresentamos, na figura 3, uma das respostas apresentadas pelo estudante Heron. 

Figura 3: Resolução da atividade 02. Aluno: Heron 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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5.3 Atividade 3 

 

Agora, faça um esboço do gráfico, no plano cartesiano, da solução geral encontrada 

considerando os seguintes valores para C= -2, C=-1, C=0, C=1 e C=2. As construções 

devem ser realizadas num mesmo plano cartesiano. 

 

5.3.1 Resolução 

Nesta atividade, demandávamos dos alunos participantes o esboço das famílias de 

parábolas obtidas ao se substituir o termo C pelos valores dados. O esboço de uma parábola, 

segundo Dante (2008), fica caracterizado pelas raízes reais, se existirem, pelo vértice e pelo 

termo independente. O autor afirma que “a determinação do vértice da parábola ajuda na 

elaboração do esboço do gráfico e permite determinar a imagem da função, bem como seus 

valores máximo e mínimo”. (DANTE, 2008, pg.84).  

A figura 4 representa a família de curvas atribuídas às funções encontradas quando 

substituímos o parâmetro C em cada uma delas.  

Figura 4 : Família de Parábolas 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Software VCN – versão 5.1  
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Ao visitarmos a resolução dos estudantes pesquisados percebemos que todos os outros 

eles realizaram a tarefa. No entanto, com exceção de dois alunos, as representações dos 

esboços realizados por todos os outros apresentaram os seguintes problemas: 

1) Falta de identificação dos eixos cartesianos em x e y; 

2) Ausência de coerência na escolha das escalas utilizadas; 

3) Fizeram o esboço da família de curvas, mas não houve preocupação em identifica-las e 

nem colocas na escala; 

Constatamos que apenas a aluna Sofia e o aluno Anaxímenes executaram o esboço de 

forma coerente e correta. 

A aluna Temiscera não conseguiu executar esta atividade e não relatou o motivo de 

não executar a tarefa. 

Esta atividade demandava que a utilização das categorias I e IV (ver p.29), que 

estabelecem uma aprendizagem significativa explorada pela construção da imagem gráfica ou 

geométrica e a utilização de organizadores prévios – Subsunçores respectivamente. 

A figura a seguir representa a família de curvas atribuídas às funções encontradas 

quando substituímos o parâmetro C em cada uma delas, construída pelo aluno Homero.   

 

Figura 5: Família de curvas Parábolas. Resolução elaborado pelo aluno Homero 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.4 Atividade 4 

 

O que você percebeu com a construção dos gráficos na atividade 3? Registre seus 

comentários. 

 

5.4.1 Resolução 

Nesta atividade nós esperávamos uma avaliação do comportamento da família de 

parábolas esboçadas na atividade 3 (ver p.61). As possíveis respostas deveriam perpassar pela 

observação e relato dos conteúdos evocados na realização das atividades de 1 até 3.  

Ao se observar a atividade 3 percebemos que todas as parábolas possuem a mesma 

abscissa do vértice e que os termos independentes assumem os mesmos valores atribuídos ao 

parâmetro C, que a constante de integração. Além disso, é possível perceber que as raízes de 

cada função modificam-se à medida que atribuímos valores à constante C. 

A categoria de analise ligada a esta atividade relaciona-se com a aprendizagem 

significativa explorada pela construção da imagem gráfica ou geométrica e a utilização de 

organizadores prévios - subsunçores. 

Os relatos mais frequentes dos alunos podem ser agrupados da seguinte forma: 

 As funções representam uma família de curvas; 

 As parábolas deslocam-se em torno do eixo y, mas xv não muda; 

 As parábolas mudam de posição intersectando o eixo y no valor de atribuído para 

C. 

Apenas dois alunos não conseguiram executar a tarefa alegando não ter realizado a 

disciplina de Cálculo I na instituição pesquisada e que, portanto não sabiam fazer a tarefa 

pedida.  

Nas atividades propostas de 1 até 4, buscamos estabelecer os procedimentos analíticos 

sequenciais necessários à verificação algébrica da solução de uma EDO e posterior 

representação das famílias de curvas geradas. Evidenciamos que houve o entendimento, por 

parte dos 17 alunos participantes, entre os 19 alunos da turma. Verificamos também que os 

dois alunos que não conseguiram resolver todas as atividades foram instigadas a buscar a 

solução necessária. Percebemos que os dois alunos em questão apresentavam muitas 

dificuldades em relação à capacidade de manipulação algébrica, principalmente, relacionada a 

operações que envolviam os processos de derivação e integração. 

Percebemos que a atividade aplicada propiciou que todos os alunos retomassem 
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conceitos primordiais relativos ao conteúdo de funções, ao conteúdo de cálculo diferencial e 

integral e à construção de gráficos.  

Expomos, na figura 6, a seguir, um dos relatos registrados pelo estudante pesquisado 

Homero. 

Figura 6: Registro realizado pelo aluno Homero 

  

Fonte: Dados da pesquisa.  
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5.5 Atividade 5 

 

Agora, vamos usar esta tabela e esboçar a curva solução desta ED, neste intervalo dado, 

por meio da representação de um gráfico (basta marcar os pontos e interliga-los!). 

Utilize a malha quadriculada da próxima página! 

 

5.5.1 Resolução 

 

 Esta atividade introduz as ideias dos Métodos numéricos para as EDOs. Nós fizemos 

uma breve introdução sobre a unidade curricular Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) e 

nesta etapa das sequenciais didáticas justificamos a necessidade da utilização desses métodos 

na resolução de problemas que envolvam EDOs. Nós trouxemos a informação da utilização 

das técnicas numéricas mais comuns para resolver equações diferenciais ordinárias, sendo 

duas delas o Método de Euler e o método de Runge-Kutta. Ambas usando a uma função 

aproximada da função original, valendo-se da série de Taylor.  

Uma dos objetivos do Cálculo Numérico é encontrar, como solução de uma equação 

diferencial, uma tabela de pontos P(x,y) a partir de uma condição inicial dada e da do cálculo 

dos pontos da tabela. Estabelecemos desta forma, uma correspondência entre a função que 

seria a solução particular da ED sem se conhecer a verdadeira solução geral. Ao colocar os 

estes pontos no plano cartesiano, possibilitamos que se tenha uma visualização da solução 

particular da ED, num certo intervalo. 

Reafirmamos que por meio desses métodos, objetivamos conseguir funções mais 

simples para a substituição de funções com grau de complexidade maior. 

Caracterizamos por meio de um exemplo bem simplório, mas não menos útil, a 

resolução de uma EDO pelo Método de Taylor e, em seguida, pedimos aos estudantes  que 

esboçassem a curva obtida , usando os pontos calculados. 

A seguir exibiremos a representação dos pontos no plano cartesiano, na figura 7. Para 

tal, utilizamos o Software VCN (Virtual Cálculo Numérico) para nos ajudar a plotar o gráfico. 
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Figura 7: Representação dos pontos da tabela da atividade 5. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao analisar o registro dos alunos participantes da pesquisa constatamos que todos os 

19 pesquisados conseguiram realizar a tarefa, mesmo não fazendo a representação fidedigna 

do gráfico pedido. Nós consideramos que a atividade foi cumprida por todos eles e que todos 

eles alcançaram o desenvolvimento das categorias demandadas pela atividade. Tais categorias 

de análise exigidas estão correlacionadas com a aprendizagem significativa explorada pela 

construção da imagem gráfica ou geométrica (categoria I) e a utilização de organizadores 

prévios – subsunçores (categoria IV). 

Não obstante, encontramos alguns problemas nas representações realizadas pelos 

estudantes, o que pode comprometer a visualização da curva desta atividade no intervalo 

dado. Os problemas mais encontrados nesta atividade foram tais como: 

 A ausência da utilização a mesma escala nos dois eixos coordenados; 

 Não plotou o gráfico na área reservada para a atividade o que tornou a apresentação 

com características de improviso e falta de rigor; 

 Troca dos eixos coordenados e com isso inversão da posição original da curva 

esperada. 

No sentido de apresentar ao leitor desta pesquisa os dados obtidos com a realização da 

aplicação da sequência didática, mostraremos na figura 8 um dos esboços da atividade 5 

aplicada. O esboço pertence à aluna Helena. 

 

 



81 

 

Figura 8: Registro da atividade 5 realizado pela aluna Helena. 

  

Fonte: Dados da pesquisa.  
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5.6 Atividade 6 

 

Utilizando a forma de Taylor, conforme o exemplo que foi apresentado anteriormente 

resolva a equação diferencial y’ = 3x2 + 2 no intervalo de 2  x  4, com passo                    

h = ∆x = 0.5, assumindo como condição inicial f(2) = 0,5 e usando 5 derivadas. 

 

5.6.1 Resolução 

 

 A ideia central que perpassa esta atividade é a de que o estudante seja capaz de repetir 

o processo apresentado na atividade 5 da página 65 e a partir daí resolver a tarefa proposta. 

Nesta atividade nós esperávamos que os alunos retomassem os conceitos abordados na 

atividade 5 sobre a operação de derivação de funções.  

 O primeiro passo para resolver a tarefa era calcular as cinco derivadas pedidas no 

enunciado da questão, como mostramos no quadro a seguir: 

 

Quadro 11: Derivadas sucessivas da função y’= x2 + y referente à atividade 6. 

Ordem da Derivada Função de Derivadas 

1ª derivada 3x2 + 2 

2ª derivada 6x  

3ª derivada 6 

4ª derivada 0 

5ª derivada 0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O próximo passo é substituir a condição de valor inicial, f(2)=0.5, nas derivadas da 

seguinte maneira: 

1ª derivada: 3x2 + 2   y’= 3(2)2 + 2     y’= 14    

2ª derivada 6x    y’’= 6.(2)    y’’= 12   

3ª derivada 6   y(3) = 6    y(3) = 6    

4ª derivada 0    y(4) = y(3)     y(4) = 0 

5ª derivada 0    y(5) = y(4)     y(5) = 0 

  

Dando prosseguimento à atividade, o passo seguinte seria executar a substituição dos 
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valores obtidos na fórmula de Taylor a seguir: 

2 3( - ) ( - ) ( - )
( ) ( )   '( )   "( )  "'( ) ...

1! 2! 3!

p p p

p p p p

x x x x x x
f x f x f x f x f x      

Ao substituir os valores teremos: 

2 3 4 51 ( - 2) ( - 2) ( - 2) ( - 2) ( - 2)
( )   .14  .6 .6 .12 .6

2 1! 2! 3! 4! 5!

x x x x x
f x        

Simplificando os coeficientes, teremos: 

4 5
2 31 ( - 2) ( - 2)

( )   14.( - 2)  6.( - 2)  ( - 2)
2 4 20

x x
f x x x x      . 

 Por meio da fórmula de Taylor obtivemos uma função polinomial que substitui a 

função dada no intervalo pedido.  

De posse da nova função, basta calcular os valores para o intervalo dado que vai de 2 

até 4 com espaçamento h = 0,5. Veja o desenvolvimento e a tabela obtida a partir dos pontos 

calculados: 

Para x = 2, temos: 

  
4 5

2 31 (2 - 2) (2 - 2)
(2)   14.(2 - 2)  6.(2 - 2)  (2 - 2)

2 4 20
f       , resultando  

f(2) = 0,5. 

Para x = 2.5, temos: 

  
4 5

2 31 (2,5 - 2) (2,5 - 2)
(2,5)   14.(2,5 - 2)  6.(2,5 - 2)  (2,5 - 2)

2 4 20
f       , 

resultando em f(2.5) = 9,142. 

Para x = 3, temos: 

  
4 5

2 31 (3 - 2) (3 - 2)
(3) 14.(3 - 2) 6.(3 - 2) (3 - 2)

2 4 20
f       , resultando em   

f(3) = 21,800. 

Para x = 3.5, temos: 

  
4 5

2 31 (3,5 - 2) (3,5 - 2)
(3,5) 14.(3,5 - 2) 6.(3,5 - 2) (3,5 - 2)

2 4 20
f       , 

resultando em f(3.5) = 40,020. 

Para x = 4, temos: 

  
4 5

2 31 (4 - 2) (4 - 2)
(4) 14.(4 - 2) 6.(4 - 2) (4 - 2)

2 4 20
f       , resultando em  
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f(4) = 66,100. 

 A tabela obtida fica configurada da seguinte maneira: 

TABELA 1 – Itens obtidos ao substituir os valores de x na função polinomial 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Esta atividade exige as categorias de análise 2, 3 e 4, denotando a aprendizagem 

significativa explorada pela construção simbólica ou analítica, a aprendizagem significativa 

explorada pela construção numérica e a utilização de organizadores prévios respectivamente.  

 

5.7 Atividade 7 

 

Faça um esboço da curva solução encontrada para a atividade 6. 

 

5.7.1 Resolução 

  

A atividade retoma as ideias centrais de construção de gráficos a partir de uma tabela. Nós 

utilizamos o software VCN para plotar o gráfico pedido conforme é apresentado na figura 9: 

Figura 9: Representação dos pontos da tabela da atividade 7 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

x 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

y 0,5 9,142 21,800 40,020 66,100 
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Nesta atividade a análise realizada nos registros dos alunos participantes da pesquisa 

constatamos que 18 alunos pesquisados conseguiram realizar a atividade e que somente uma 

aluna não a completou. Nós percebemos os mesmos indícios deixados nas atividades que 

demandavam a construção gráfica: a falta de rigor na construção do gráfico. Isso pode ser 

caracterizado pela ausência de utilização de mesma escala nos dois eixos, a inversão ou troca 

do eixo x pelo eixo y e vice-versa. Os registros apontam para uma necessidade de se fazer um 

trabalho com a construção de gráficos. 

Apesar desses problemas, nós consideramos que a atividade foi cumprida por todos os 

estudantes que a fizeram e que eles alcançaram o desenvolvimento das categorias demandadas 

pela atividade. Tais categorias de análise exigidas estão correlacionadas com a aprendizagem 

significativa explorada pela construção da imagem gráfica ou geométrica (categoria I) e a 

utilização de organizadores prévios – subsunçores (categoria IV). 

 

Apresentamos a figura 10, um dos esboços mostrados pelo Anaximandro. 

Figura 10: Representação da tabela da atividade 7 realizado pelo aluno Anaximandro 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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5.8 Atividade 8 

 

Utilize o método de Taylor para resolver cada ED, a seguir: 

Seja 'y - 3x – y = 0;  Condição inicial:  f(0) = 1; passo h = 0,1; no intervalo 0,0  x  0,4; 

usando 5 derivadas.  

 

5.8.1 Resolução 

  

A atividade foi elaborada com a finalidade de perceber se os estudantes seriam 

capazes, mediante, um exemplo resolvido como foi apresentado, exercitar a técnica numérica 

e dar solução ao problema proposto. Esta atividade se diferencia da atividade 6, pois apresenta 

a variável y também. Esta tarefa se assemelha com o exemplo resolvido e nós esperávamos, 

com isso, um grau de dificuldade menor e uma maior motivação. 

Nós iniciamos a resolução da tarefa calculando as derivadas necessárias. Veja o 

processo a seguir apresentado no quadro 12: 

 

Quadro 12: Derivadas sucessivas da função  y’- 3x – y = 0 referente à atividade 7 

Ordem da Derivada Função de Derivadas 

1ª derivada 3x + y 

2ª derivada 3 + y’’  

3ª derivada y’’’ 

4ª derivada y(4) 

5ª derivada y(5) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O passo seguinte perpassa pela substituição da condição de valor inicial, f(0) = 1 nas 

derivadas da seguinte maneira: 

1ª derivada: 3x + y    y’= 3(1)2 + 0     y’= 3    

2ª derivada 3 + y’    y’’= 3 + 3    y’’= 6   

3ª derivada y’’’   y(3) = 6    y(3) = 6    

4ª derivada y(4)    y(4) = 0     y(4) = 0 

5ª derivada y(5)    y(5) = 0     y(5) = 0 

 Prosseguindo com a tarefa, o próximo passo consiste em se fazer a substituição dos 
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valores obtidos na fórmula de Taylor a seguir: 

2 3( - ) ( - ) ( - )
( ) ( )   '( )   "( )  "'( ) ...

1! 2! 3!

p p p

p p p p

x x x x x x
f x f x f x f x f x      

Ao substituir os valores teremos: 

2 3 4 5( - 0) ( - 0) ( - 0) ( - 0) ( - 0)
( ) 1  .3  .6 .6 .6 .6

1! 2! 3! 4! 5!
     

x x x x x
f x  

Simplificando os coeficientes, teremos: 

4 5
2 3( ) 1  3  3

4 20
     

x x
f x x x x . 

 Desta maneira, utilizando a polinômio de Taylor, obtivemos uma função polinomial 

que substitui a função dada no intervalo pedido.  

Agora que detemos a nova função, satisfaz calcular os valores para o intervalo dado 

que vai de 0 até 0,4 com espaçamento h = 0,1. Veja o desenvolvimento e a tabela obtida a 

partir dos pontos calculados: 

 

Para x = 0, obtemos: 

4 5
2 3 0 0

(0) 1  3.0  3.0 0
4 20

     f , resultando em f(0) = 1, conforme indica o 

PVI. 

Para x = 0,1, obtemos: 

  
4 5

2 3 (0,1) (0,1)
(0,1) 1  3.0,1  3.(0,1) (0,1)

4 20
     f , resultando em         

f(0,1) = 1,331. 

Para x = 0,2, temos: 

  
4 5

2 3 (0,2) (0,2)
(0,2) 1  3.0,2  3.(0,2) (0,2)

4 20
     f , resultando em     

f(0,2) = 1,728. 

 

Para x = 0,3,obtemos: 

  
4 5

2 3 (0,3) (0,3)
(0,3) 1  3.0,3  3.(0,3) (0,3)

4 20
     f , resultando em  

f(0,3) = 2,199. 

 Ao construirmos a tabela abaixo, ela fica configurada da seguinte maneira: 
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TABELA 2 – Itens obtidos ao substituir os valores de x na função polinomial 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

As categorias de análise exigidas pela atividade são as categorias 2, 3 e 4, denotando a 

aprendizagem significativa explorada pela construção simbólica ou analítica, a aprendizagem 

significativa explorada pela construção numérica e a utilização de organizadores prévios 

respectivamente.  

 Analisando os protocolos de registro dos estudantes constatamos que alguns alunos 

apresentaram níveis de dificuldades variados na elaboração da atividade. A seguir relataremos 

as dificuldades percebidas e registradas pelos participantes da pesquisa.  

Começamos pelo relato da atividade do aluno (Luciano) que  não conseguiu montar a 

tabela. Ao ser questionado por qual motivo não conseguiu fazê-la ele respondeu “que não 

estava com paciência para montar a tabela. Os cálculos são extensos e cansativos”.  

A aluna Izabella executou a substituição do valor da abscissa do PVI errada. Em 

quanto o valor a ser substituído era o x = 1, ela utilizou o x = 0.  

Já a aluno Ayrton não conseguiu finalizar a tabela. Ao ser interpelado pelo professor 

pesquisador por motivo não conseguiu terminar a tabela, ele relatou que também não estava 

com paciência de ficar substituindo os números e executando os cálculos. Ele afirmou que já 

havia entendido o “espirito da coisa”. 

 Todos os outros alunos foram capazes de esquematizar e resolver a atividade de forma 

organizada e rigorosa. Consideraremos que o sucesso na realização da atividade se deve ao 

fato de ela ter sido muito parecida com o exemplo dado, servindo de motivação para dar 

resolução à atividade 8a. 

Consideramos que a atividade cumpriu o objetivo proposto e ainda percebemos que a 

organização e o rigor melhoraram na apresentação da resolução da questão. 

Para esta atividade utilizamos as categorias 2, 3 e 4, que relacionam a aprendizagem 

significativa explorada pela construção simbólica ou analítica, a aprendizagem significativa 

explorada pela construção numérica e a utilização de organizadores prévios respectivamente. 

 

 

 

x 0 0,1 0,2 0,3 

y 1 1,331 1,728 2,199 
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5.9 Atividade 8b 

 

Esboce, usando a tabela encontrada, o gráfico da Solução desta ED, no intervalo dado. 

 

5.9.1 Resolução 

  

Esta atividade também exigiu a recapitulação das ideias basilares exigidas na 

construção de gráficos a partir de uma tabela. Nós empregamos, de novo, o software VCN 

para plotar o gráfico pedido conforme é apresentado na figura 11: 

Figura 11: Representação dos pontos da tabela da atividade 8a. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os alunos participantes da pesquisa melhoraram a forma de representar os pontos no 

gráfico. Dos 19 alunos, excluindo os alunos Luciano, Izabella e Ayrton, todos os outros 

conseguiram plotar o gráfico de forma correta. É verdade também constatada nos registros 

deixados por eles que os problemas já relatados anteriormente, como esboços mal feitos, falta 

de critérios na utilização das escalas perpassaram as atividades, mas sem comprometer a 

essência da atividade. Nós demos por realizada a atividade sugerida. 

Ressaltamos que as categorias utilizadas foram I e a IV denotando a aprendizagem 
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significativa explorada pela construção da imagem gráfica ou geométrica (categoria I) e a 

utilização de organizadores prévios – subsunçores (categoria IV). 

 

5.10 Atividade 8c 

 

Seja 'y - 2x=0; Condição inicial: P(-1, 1); passo h= 0,2;  -0,8  x  0,8; usando 3 

derivadas.  

 

5.10.1 Resolução 

 Esta tarefa parece ser mais simples que outras, no entanto ela apresenta um 

dificultador que é o intervalo sugerido. Enquanto nas outras  atividades propostas se  fornecia 

um intervalo que se iniciava com o PVI, neste aqui o PVI está fora do intervalo. Conforme 

observamos nos registros dos estudantes, isso tornou-se um item causador de dúvidas e 

dificuldades na hora de desenvolver a atividade.  

Vejamos a resolução da atividade e os possíveis pontos de maior dificuldade para os 

alunos participantes. 

O primeiro passo a ser executado é calcular as derivadas, conforme já apontamos 

anteriormente.  

Veja o processo a seguir apresentado no quadro 13: 

Quadro 13: Derivadas sucessivas da função  y’- 2x = 0 referente à atividade 8c. 

Ordem da Derivada Função de Derivadas 

1ª derivada 2x 

2ª derivada 2  

3ª derivada 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 O passo seguinte perpassa pela substituição da condição de valor inicial, f(0) = 1 nas 

derivadas da seguinte maneira: 

1ª derivada: 2x     y’= 2(-1)2      y’= -2    

2ª derivada 2    y’’= 2    y’’= 2   

3ª derivada 2   y(3) = 2    y(3) = 2    

  

Avançando com a atividade proposta, o próximo passo versa em se fazer a mudança 
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dos valores obtidos na fórmula de Taylor a seguir: 

2 3( - ) ( - ) ( - )
( ) ( )   '( )   "( )  "'( ) ...

1! 2! 3!

p p p

p p p p

x x x x x x
f x f x f x f x f x      

Ao substituir os valores teremos: 

2 3( 1) ( 1) ( 1)
( ) 1  .( 2)  .2 .2

1! 2! 3!

  
    

x x x
f x  

Simplificando os coeficientes, teremos: 

3
2 ( 1)

( ) 1 - 2( 1) ( 1)
3


    

x
f x x x  

 Assim, empregando a fórmula de Taylor, conseguimos construir uma função 

polinomial que substitui a função base no intervalo solicitado.  

Representaremos os valores obtidos em duas tabelas a seguir, sendo na primeira tabela 

temos os valores de x compreendidos entre -1,0 até 0,0. 

 

TABELA 3 – Itens obtidos ao substituir os valores de x na função polinomial 

Fonte: Dados do Autor 

 

Na segunda tabela, os valores de x compreendidos entre 0,0 até a 0,8. 

 

TABELA 4 – Itens obtidos ao substituir os valores de x na função polinomial 

 

 

 

 

Fonte: Dados do Autor 

 

As categorias de análise exigidas pela atividade são as categorias 2, 3 e 4, denotando a 

aprendizagem significativa explorada pela construção simbólica ou analítica, a aprendizagem 

significativa explorada pela construção numérica e a utilização de organizadores prévios 

respectivamente.  

 Ao analisar o protocolo de registro dos alunos percebemos que pelo fato da solução 

x -1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 

y 1 0,8 0,62 0,46 0,32 0,2 0,1 0,02 -0,04 -0,08 -0,1 

x 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

y -0,1 -0,08 -0,04 0,02 0,1 0,2 0,32 0,46 0,62 
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particular estar fora do intervalo causou dúvidas no momento de construir a tabela. 

 

Percebemos que cerca de 9 estudantes entre os 19 participantes da pesquisa, fizeram a 

inclusão de uma derivada explicita na função original como se pode perceber no registro de 

um dos alunos da pesquisa, conforme mostramos na figura 12: 

 

Figura 12: Resolução da atividade 8c pela aluna Medeia. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Podemos perceber que na segunda linha da resolução apresentada pela aluna, ela faz a 

inclusão do termo y’. Tal fato ocorreu com os outros 8 estudantes que deram  prosseguimento 
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à resolução da mesma que a aluna Medeia. 

Esse erro pode ser atribuído à falta de manejo com as derivadas explicitas e falta de 

organizadores prévios (subsunçores), que é o que pode causar a dificuldade na resolução da 

tarefa. 

Sabemos das restrições que a atividade possui, no entanto, a tarefa tem o seu valor na 

medida  em que resgata os conceitos básicos de função, de função primitiva, derivadas e 

integrais.  

Os 9 estudantes reclamaram da falta de habilidade em resolver tais atividades que 

demandavam conceitos mais específicos do CDI. A implicação direta que percebemos ao 

rever os registros dos estudantes foi de uma tabela com valores diferentes do esperado e, por 

conseguinte um gráfico também. 

 

5.11 Atividade 8d 

 

Esboce, usando a tabela encontrada, o gráfico da Solução desta ED, no intervalo dado. 

 

5.11.1 Resolução 

A seguir, apresentamos um esboço do gráfico construído a partir da inclusão do termo 

y’ pelos alunos participantes da pesquisa, na figura abaixo. 
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Figura 13: Representação do gráfico da atividade 8d pela aluna Medeia. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

5.12 Atividade 9 

 

Ao término desta atividade foi pedido aos alunos que fizessem um breve registro das 

dificuldades encontradas por eles para desenvolver a atividade 8. A seguir relataremos os 

itens que mais apareceram na descrição registrada por eles: 

- Dificuldade em entender as fórmulas usadas; 

- dificuldade em desenvolver as derivadas e integrais necessárias à resolução da tarefa; 

- Falta de pré-requisito para entender o conteúdo apresentado; 

- A tarefa era muito “grande” e trabalhosa; 

- Falta de “jeito” para desenhar os gráficos; 

- Dificuldade em montar a escala para desenhar os gráficos, devido aos valores muito 

pequenos e ou muito grandes. 
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- Falta de costume em trabalhar com a calculadora na hora de fazer as “contas” 

pedidas na atividade. 

- Dificuldade em escrever os valores das imagens obtidas no gráfico. 

- Dificuldade em desenvolver a serie de Taylor devido à quantidade de parcelas, o que 

ocasiona muitos cálculos; 

- Complexidade do texto apresentado com a presença de termos que lembrava o 

“sentido”. 

 

5.13 Atividade 10 

 

Passando adiante na nossa análise das atividades propostas, relataremos a atividade 10 

que se inicia descrevendo um segundo método numérico de resolução de EDOs.  

O método de Euler consiste numa técnica de integração numérica de uma equação 

diferencial de 1ª ordem (EDO). Esse método de aproximação de uma função utiliza-se da 

expansão por série de Taylor.   

Assim como executamos nas atividades anteriores, apresentamos uma descrição do 

conteúdo e na sequencia mostramos um exemplo resolvido para servir de ponto de partida 

para os estudantes poderem desenvolver as sequencias didáticas propostas. 

Daremos continuidade à resolução das atividades, conforme descrito anteriormente. 

 

5.14 Atividade 10a 

 

Agora seguindo os procedimentos do exemplo acima, resolva, pelo método de Euler, as 

seguintes EDs: 

O PVI: 'y = 2y + cos(x) ;   xo = 2 ; yo = 3  e  h = 0,1;  no intervalo [2,0; 2,5] com 

 410a . 

5.14.1 Resolução 

Ao revisitar o exemplo resolvido constatamos o primeiramente devemos substituir os 

valores dados na fórmula de Euler da seguinte maneira: 
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n xi yi 

0 x0 = 2,0 y0 = 3  valor dado  

1 x1 = 2,1 y1 = y0 + h.f(x0,y0)  y1 = 3 + 0,1.(2.3 + cos(2,0))  y1 = 5,584 

2 x2 = 2,2 y2 = y1 + h.f(x1,y1)  y2 = 5,584+ 0,1.(2. 5,584+ cos(2,1))  y2 = 6,612 

3 x3 = 2,3 y3 = y2 + h.f(x2,y2)  y3= 6,612 + 0,1.(2. 6,612 + cos(2,2))  y3 = 7,851 

4 x4 = 2,4 y4 = y3 + h.f(x3,y3)  y4 = 7,851 + 0,1.(2. 7,851 + cos(2,3))  y4 = 9,343 

5 x5 = 2,5 y5 = y4 + h.f(x4,y4)  y5 = 9,343 + 0,1.(2. 9,343 + cos(2,4))  y5 = 11,140 

A tabela obtida será dada por: 

TABELA 5 – Itens obtidos ao substituir os valores de x na função polinomial 

 

 

 

 

Fonte: Dados do Autor 

 

O gráfico construído a partir da tabela foi elaborado utilizando o software VCN, como 

ser visualizado na figura 14: 

Figura 14: Representação do gráfico da atividade 10b. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Assim que verificamos a atividade proposta para os alunos da pesquisa constatamos 

x 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

y 3 5,584 6,612 7,851 9,343 11,14 
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que apenas 15 alunos conseguiram terminar a tarefa pedida. 

Percebemos ainda que durante o cálculo do valor do cos(x) na fórmula, todos os 

alunos esqueceram-se de executar o cálculo considerando que a calculadora deveria estar 

ajustada para o cálculo em Radianos. Os outros 4 alunos alegaram que não conseguiram 

entender como fazer a substituição dos valores na fórmula. 

A aplicação desta atividade aconteceu nos dois últimos horários de aula da Instituição 

onde realizamos a pesquisa. Tal fato pode ter contribuído para o desanimo dos estudantes que 

não quiseram continuar a fazer a atividade solicitada.  

Também percebemos que foram os alunos com mais dificuldade durante a aplicação 

desta sequência didática que desistiram primeiro de continuar a resolver a tarefa. 

Vários estudante que conseguiram resolver a sequência didática fornecida alegaram 

que este método numérico era bem mais fácil de utilizar  que o método de Taylor. Segundo os 

relatos dos alunos, dava mais trabalho entender inicialmente, mais depois tudo fica mais 

simples. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A questão de pesquisa formulada foi: “De que forma as aulas de Cálculo Numérico 

podem levar estudantes do curso de Licenciatura em Matemática a apossarem-se dos 

conceitos e elementos essenciais ao uso compreensivo das equações diferenciais 

ordinárias de 1ª ordem?”. Os resultados da pesquisa realizada evidenciaram que os alunos 

podem adquirir os primeiros conhecimentos do conteúdo de equações diferenciais ordinárias, 

na disciplina de Cálculo Numérico, permitindo-lhes utilizar os métodos numéricos de forma 

significativa. 

Percebemos, ao final da aplicação da tarefa, que os alunos estavam mais aptos a 

utilizar a terminologia básica referente às equações diferenciais, bem como a identificar as 

condições para solucionar equações diferenciais ordinárias, por métodos numéricos. Além 

disso, os estudantes já podiam perceber, também, a diferença entre termos “solução geral” e 

“solução particular” das EDOs. 

As sequências aplicadas possibilitaram, ainda, a retomada da construção geométrica 

das famílias de funções, como solução de uma EDO, a utilização de linguagem simbólica ou 

analítica e a exploração numérica.  

Para tanto, estabeleceram-se como base para a pesquisa a elaboração e a aplicação de 

uma sequência de atividades sobre o tema, devidamente planejadas, para um grupo de 23 

alunos do 5º período do curso de Matemática de uma instituição pública de ensino superior.  

Durante a aplicação, percebemos que o número de aulas planejadas para se executar a 

resolução da tarefa precisava ser maior, pois o tempo gasto na sua aplicação foi maior do que 

o esperado e a dificuldade apresentada pelos estudantes para efetuar os cálculos e esboçar os 

gráficos , também foi grande. A atividade foi planejada para quatro aulas de 50 minutos e 

foram necessárias , realmente, seis aulas de 50 minutos. 

Verificamos, também, a necessidade de escolher funções mais simples e objetivas, nas 

atividades propostas, para facilitar o cálculo numérico, pois as funções que apresentaram, por 

exemplo, frações, relações trigonométricas, mostraram-se um empecilho para o avanço nas 

atividades.  

Percebemos, também, que teria sido mais proveitoso conjugar a comparação do 

cálculo numérico realizado nas atividades propostas à confirmação dos resultados no software 

VCN. Isso possibilitaria aos alunos perceber o erro cometido e refazer a tarefa. 

Sugerimos, no Produto, resultado desta pesquisa, a inclusão da utilização do software 

VCN para resolução das atividades propostas. 
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Conhecemos as limitações das atividades; concebemos, no entanto, que elas 

possibilitam uma abordagem do conteúdo de equações diferenciais, para estudantes que não 

puderam ter esse conteúdo, durante o curso de Licenciatura em Matemática, por motivos que 

não nos compete avaliar aqui. As atividades cumpriram o objetivo de resgatar os elementos 

basilares do Pré-Cálculo e mesmo do Cálculo Diferencial e Integral. 

Gostaríamos de ressaltar que, talvez, a adoção de atividades como as propostas aqui 

devam ser realizadas ao longo das demais unidades de estudo da disciplina de Cálculo 

Numérico, propiciando, dessa maneira, uma maior participação dos alunos, na reelaboração 

do conteúdo apresentado, e uma melhoria do próprio processo de ensino e aprendizagem do 

Cálculo Numérico. 
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À  

Diretora Acadêmica do Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira – ISEAT  

Profª Aída Linhares  

  

Eu, Emerson Agostinho de Lima, professor desta instituição e aluno do curso de mestrado 

da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais-PUCMINAS, venho, através desta, pedir 

vossa autorização para desenvolver, junto aos acadêmicos matriculados no 5º período do 

curso de Licenciatura em Matemática, oferecido por esta instituição, minha pesquisa para 

dissertação de mestrado intitulada “ESTUDO DAS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS POR MÉTODOS NUMÉRICOS: Contribuições para o Ensino e para a 

Aprendizagem de Alunos da Licenciatura em Matemática.”, pesquisa que visa a desenvolver 

melhorias na qualidade de ensino e à melhor preparação na formação do futuro professor, 

objetivos que vão ao encontro da filosofia desta instituição: buscar sempre melhorias para os 

futuros profissionais por ela habilitados. Saliento, ainda, que os acadêmicos concordam em 

participar da pesquisa, conforme o Termo de Consentimento Livre Esclarecido por eles 

assinado. 

 

Desde já agradeço. 

 

  

Eu, Aída Linhares, diretora Acadêmica do ISEAT, no uso das 

atribuições a mim conferidas, autorizo o Prof. Emerson Agostinho de 

Lima a desenvolver sua pesquisa de dissertação de mestrado nesta 

instituição. 

 

_______________________________ 
Aída Linhares 

Diretora Acadêmica 
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depoimentos e de performances de elaboração de aulas. Estou ciente, ainda, de que todo o 

material produzido será utilizado em caráter estritamente acadêmico, sem qualquer outra 

finalidade. 

Ao concordar com a participação no grupo de estudo, declaro estar ciente de que essa 

participação será sem fins lucrativos, sem prejuízo ou degradação da imagem autorizada. 

Esta autorização tem sua validade enquanto durarem o processo e a finalização da dissertação 

de mestrado citada. 
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PREFÁCIO 

 

 Este produto é resultado de uma pesquisa realizada no Mestrado em Ensino de 

Ciências, área de concentração: Matemática, da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais – PUC – Minas, como parte da exigência para obtenção do título de Mestre em Ensino 

de Matemática do Professor Emerson Agostinho de Lima, sob orientação do Professor Dr. 

Dimas Felipe de Miranda. 

 Constitui-se em um caderno de atividades concebido para o estudo das equações 

diferenciais ordinárias, por métodos numéricos, para ensino e aprendizagem de alunos da 

Licenciatura em Matemática. 

 As atividades foram organizadas de modo a resgatar alguns conceitos fundamentais de 

Cálculo Diferencial e Integral I, necessários ao estudo das Equações Diferenciais Ordinárias – 

EDOs e, ao mesmo tempo, introduzir e desenvolver o estudo dessas equações,  explorando 

suas aplicações em problemas e fazendo o uso de diferentes estratégias de ensino e 

aprendizagem da Matemática. 

 O objetivo dessas atividades se resume, basicamente, a propor uma sequência didática 

tal que as aulas de Cálculo Numérico possam conduzir estudantes de um curso de 

Licenciatura em Matemática a apossarem-se dos conceitos e elementos essenciais ao uso 

compreensivo das equações diferenciais ordinárias de 1ª ordem.  

 Durante a elaboração desse produto, em consonância com o objetivo descrito, 

tomamos como referência algumas obras de Cálculo Numérico, Métodos Numéricos e 

Cálculo Diferencial e Integral I, a fim de realizar uma revisão inicial dos principais conceitos 

desse conteúdo, fundamentais ao ensino e à aprendizagem dessas equações. Apoiamo-nos, 

também, em trabalhos sobre EDOs e suas aplicações, visando a fazer um estudo desse 

conteúdo, de suas abordagens metodológicas e tendências de ensino. Fundamentamo-nos, 
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ainda, em pesquisas realizadas em Modelagem Matemática e em procedimentos inerentes à 

construção, aplicação e validação de atividades sequenciais. 

 A estrutura do texto foi organizada em dois blocos de atividades, seguidos por uma 

sugestão de atividades propostas. 

 Os blocos apresentam algumas informações e definições, formais ou não, com o 

propósito de que os alunos recuperem conceitos fundamentais ao entendimento do conteúdo 

proposto, ao mesmo tempo em que formalizam as definições e conceitos referentes às EDOs. 

 

Os autores.
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BLOCO DE ATIVIDADES 

1. Objetivos específicos: 

a) Apossar-se de conceitos e terminologias básicas sobre Equações Diferenciais (ED) 

b) caracterizar as equações diferenciais; 

c) visualizar modelos de Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) e explorar as famílias de 

funções como solução de uma EDO; 

d) resolver, por métodos numéricos, Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) ou Problemas 

de Valor inicial (PVI), de 1ª. ordem, por métodos numéricos. 

 

1.1 Introdução 

 

Leia, com atenção e sem interrupção, os itens 1.1 e 1.2. Utilize papel e lápis para 

refazer as passagens e os cálculos que lhe interessar ou onde encontrar dificuldades e, se for 

possível, confira os gráficos usando um computador, com um programa para plotar gráficos, 

ou uma calculadora científica. Encaminhe estas suas anotações ao professor e procure discuti-

las com os colegas e com o professor. Após a leitura, você deverá saber explicar, com suas 

palavras, cada termo da lista de palavras importantes ou chaves do texto.  

 

1.2 Equação  

Na matemática, quando falamos em equação, na forma mais simples, estamos diante 

de uma expressão algébrica, da forma f(x)=0, em que x é uma incógnita (valor associado à 

equação, a ser calculado ou determinado). 

Exemplo: x2– 5x +6=0, então x=3 ou x=2 são suas soluções, porque ao substituirmos 

os valores de x na equação: (2)2 – 5(2) + 6= 0, ou também (3)2 – 5(3) + 6= 0, temos uma 

verdade, isto é, os valores de x satisfazem a equação dada. Você sabe que há fórmulas ou 

procedimentos específicos para se calcular os valores de x nesta equação e em outras também, 

mas não é este o nosso assunto neste momento. Queremos, agora, que você saiba que a 

solução de uma equação, ao ser substituída nela, a satisfaz, isto é, a verifica. Guarde bem isto! 

Palavras importantes ou palavras chaves apresentadas até aqui: equação; solução; 

satisfaz; verifica. 
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1.2.1 Equação Diferencial  

 

Agora, vamos apresentar-lhe uma Equação Diferencial ou Problema de Valor 

Inicial (ED ou PVI). Uma Equação Diferencial ou Problema de Valor Inicial (ED ou PVI) é 

uma equação que sempre envolve derivadas. 

Se a ED ou PVI relaciona as duas variáveis reais x, y e a derivada y’=dy/dx, ela é 

chamada de Equação Diferencial Ordinária (EDO), de 1ª. ordem, e sua solução é uma função 

y=f(x) que a satisfaz ou verifica. Estudaremos, aqui, somente EDOs, de 1ª. ordem. 

Exemplo: 

a) 'y - 2x=0   (esta é uma ED de porte pequeno e muito simples) 

Vê-se que ela é uma EDO de 1ª ordem. É fácil perceber, por intuição e/ou 

especulação, que sua solução geral (ou integral) é a função y= x2 + c (uma família de 

parábolas do 2º. grau), pois se derivarmos y= x2+c, e substituirmos na ED, vem 2x – 2x=0, o 

que é uma verdade. Logo y= x2+c é a solução geral desta ED.  

Para se calcular matemática e algebricamente, a solução geral de uma ED qualquer 

(porte grande ou menos simples), você já deve ter percebido que vai tratar-se sempre e, em 

última instância, de resolver uma integral. No exemplo, acima, ED: 'y - 2x=0,   

Vem:     02  x
dx

dy
 , ou:  x

dx

dy
2  ;   

Donde xdxdy 2 ; ou    dxxdy 2 ,  

resolvendo a integral, temos y= x2 + c (confira os detalhes da integração, a lápis!).  

Perceba que esta solução geral já foi descoberta, antes, por mera intuição ou 

especulação. 

Observação Importante:  

Realizar uma integral é o princípio básico para se resolver uma ED. A dificuldade pode 

surgir se a integral for complicada ou impossível de ser resolvida analiticamente. 

 

As equações diferenciais apresentam-se como ferramentas poderosas de solução de 

determinados problemas em várias áreas do conhecimento, tais como as Engenharias, na 

Matemática, nas Ciências Sociais, etc. Daí surge a necessidade de se entender e resolver essas 

equações.  

Graficamente, para cada valor do parâmetro c, que aparece na solução geral da EDO, 

temos uma curva. Então, a solução Geral de uma EDO representa, geometricamente, uma 
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família de curvas.  

No exemplo, apresentado, a solução geral é uma família de parábolas do 2º. Grau. 

Porém, cada equação diferencial vai determinar o tipo de curva/solução padrão de sua família. 

Muitas vezes, estas curvas são mesmo difíceis de serem traçadas, graficamente, sem a ajuda 

de um programa computacional ou calculadora.  

O gráfico de y = x2 + c, função/solução da ED, acima, é fácil e poderia até ser traçada 

“à mão”, mas nem sempre isto é uma tarefa muito tranquila. Uma calculadora ou computador 

tornam o trabalho menos penoso, mais rápido e confiável. 

Veja, a seguir, como exemplo, o gráfico de y= x2 + c, solução da solução da ED acima, 

traçado no computador, com uso do programa, gratuito, GEOGEBRA, sendo que foram 

escolhidos, aleatoriamente, os valores: c = -1, 0, 1 e 2. (Confira em um computador e copie o 

gráfico em suas anotações!) 

Se for dada uma condição inicial, ou seja, um ponto inicial P(0, 1), por exemplo, 

poderemos achar o 

valor do parâmetro 

c. Neste exemplo, de 

solução geral y= x2 

+ c , teremos: 

1= 02 + c, 

donde c=1 e a 

solução particular 

desta ED, será 

y= x2+1, para a 

condição inicial 

dada no exemplo a.  
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Exemplo2:  

b) Se tivéssemos, agora, uma ED de porte maior do tipo          dy/dx + y tan(x)= sen(2x), isto 

é: y’+ y tan(x)= sen(2x) podemos perceber que não seria tão fácil calcular a sua solução geral 

(ou integral) de forma analítica, nem é nosso objetivo aqui. Mas, acredite! Se fizermos os 

cálculos da integral, a sua solução geral seria a função y = C.cos(x) - 2 cos2(x).  

Você não fez a integral, mas pode conferir se é verdade, derivando    y = C.cos(x) - 2 cos2(x) 

e substituindo na ED dada (C é uma constante ou parâmetro). (Use seu lápis e confira!) 

No entanto, se for escolhida uma condição inicial, como por exemplo, P(0, 1), ou seja: 

x = 0 e y = 1, teremos, após os cálculos, y = 3.cos(x) - 2cos2(x) como solução particular 

(usando o lápis, confira você, se C vale 3, mesmo!).  

 

Observação Importante: 

Se você tiver computador disponível, trace gráficos desta solução para c = 1; 2; 3; 4; 5 e copie 

em suas anotações. 

 

Palavras, termos e siglas importantes ou chaves até aqui:  

equação diferencial (ED); problema de valor inicial (PVI), derivada; EDO; EDO de 1ª. 

Ordem; solução geral; integral; solução por intuição ou especulação; princípio básico para 

se resolver uma ED; família de curvas, condição inicial; ponto inicial; parâmetro; solução 

particular; satisfaz; verifica. 
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1.3. Atividades 

1.3 Atividade 1  

De posse destas informações, observe a expressão 2 2 
dy

x
dx

. Sabemos da existência de 

operação matemática que permite encontrar a função y = f(x). Você se lembra de qual o nome 

dessa “operação”? Justificar a sua resposta. 
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Atividade 2 

Utilize essa operação para descobrir qual é a família de funções que são solução f(x) da 

equação dada, registrando todos os passos necessários à resolução da mesma. 
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Atividade 3 

Agora, faça um esboço do gráfico, no plano cartesiano, da solução geral encontrada 

considerando os seguintes valores para C=-2, C=-1, C=0, C=1 e C=2. As construções devem 

ser realizadas num mesmo plano cartesiano. 
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Atividade 4 

Utilizando o Software GEOGEBRA, vamos construir os gráficos da atividade anterior. 

Inicialize o software. Clicar em “Exibir” e selecionar o item “Malha”. Em seguida, clicar no 

campo “Entrada”, localizado na parte inferior, e digitar a função obtida na atividade 2. Você 

deverá digitar 5 funções , utilizando, como termo independente para cada função, os valores 

apresentados na atividade 3. 
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Atividade 5 

O que você percebeu com a construção dos gráficos na atividade 3? Registre seus 

comentários. 
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1.4 MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EQUAÇÃO DIFERENCIAL  

Como visto nos itens anteriores, podem aparecer integrais complicadas ou até 

impossíveis de serem resolvidas, analiticamente, pelo cálculo diferencial e integral, surgiram 

os métodos do Cálculo Numérico para solução, por aproximação, das equações diferencias, 

em domínios contínuos ou discretos. Veremos alguns destes métodos a seguir. 

 

1.5 MÉTODO DE TAYLOR PARA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

 

Você percebeu que as coisas podem se complicar exatamente nas integrais, pois 

algumas vezes elas são muito complexas, ou até impossíveis de serem resolvidas 

analiticamente. Em outros momentos, quando a ED é um modelo de fenômeno físico, 

econômico ou populacional, a relação funcional é dada apenas por uma tabela de pontos 

(forma discreta) e não se tem a função algébrica a ser integrada. Nestes casos, entram em ação 

os métodos da disciplina de Cálculo Numérico para a solução de EDs. É bom saber que os 

métodos numéricos servem também para todas as EDs mais simples, embora não sejam, às 

vezes, o caminho mais curto. 

Ao resolver EDs, muitas vezes preferimos as soluções analíticas para estas equações 

diferenciais, no entanto, tais soluções nem sempre são fáceis de serem obtidas. Para esses 

casos, lançamos mão das técnicas numéricas.  

As técnicas numéricas mais comuns para resolver equações diferenciais ordinárias são 

o método de Euler e o método de Runge-Kutta, que utilizam uma função aproximada da 

função original, valendo-se da série de Taylor. Fazemos isso objetivando conseguir 

expressões mais simples para a avaliação de funções com grau de complexidade maior.  

Estamos, agora, prontos para falar dos métodos do Cálculo Numérico. O que o 

Cálculo Numérico faz é encontrar, como solução de uma equação diferencial, uma tabela 

de pontos P(x, y), a partir de uma condição inicial dada, correspondentes à função que 

seria a solução particular da ED, sem se conhecer a verdadeira solução geral, nem a 

solução particular da ED. Estes pontos se colocados num gráfico permitem que se tenha uma 

visualização da solução particular da ED, num certo intervalo. O Método de Taylor é uma 

opção para isto. Vejamos:  

Os livros de Cálculo II normalmente apresentam a fórmula de Taylor como sendo 

p n

p
n=0

(x-x ) 
f(x)= f (x )

n!



  e sua expansão é dada por: 
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2 3( - ) ( - ) ( - )

( ) ( )   '( )   "( )  "'( ) ...
1! 2! 3!

    p p p

p p p p

x x x x x x
f x f x f x f x f x  

onde P(xp,yp) é uma condição inicial dada. 

 

Exemplo: 

Resolva, por fórmula ou série de Taylor, a equação diferencial 'y  = x2 + y, com a 

condição inicial y(1) = 2 (isto é, x1=1 e y1=2, ou ainda P(1, 2)); com passo h = 0,1; no 

intervalo: 0,8  x  1,3; usando 5 derivadas. 

Solução: 

a) As derivadas implícitas são fáceis de serem obtidas. A condição inicial é P(1;2): 

'y = x2 + y  'y  (P) = 12 + 2= 3 

''y = 2x + 'y   ''y (P) = 2(1) +3= 5 

'''y = 2 + ''y  '''y (P) = 2+5=7 

y(4) = '''y  y(4) (P) = 7 

y(5) = y(4)  y(5) (P) = 7 

b) Sendo  

2 3( - ) ( - ) ( - )
( ) ( )   '( )   "( )  "'( ) ...

1! 2! 3!
    p p p

p p p p

x x x x x x
f x f x f x f x f x  

, temos que:  

7.
!5

)1(
7.

!4

)1(
7.

!3

)1(
5.

!2

)1(
3.

!1

)1(
2)(

5432 














xxxxx
xf  

Utilizando uma calculadora e a f(x) encontrada, é possível construir a tabela solução da ED, 

com 3 casas decimais, no intervalo pedido   0,8  x  1,3, com o passo dado h = 0,1 

apresentada a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

y 1,491 1,727 2,000 2,326 2,710 3,159 

 



123 

 

Atividade 1 

Agora, vamos usar essa tabela e esboçar a curva solução desta ED, nesse intervalo dado, por 

meio da representação de um gráfico (basta marcar os pontos e interligá-los). 

 

 

Utilize a malha quadriculada para plotar o gráfico. 
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Atividade 2 

Utilizando a forma de Taylor, conforme o exemplo que foi apresentado anteriormente resolva 

a equação diferencial y’ = 3x2+2, no intervalo de 2  x  4, com passo h = ∆x = 0,5, 

assumindo como condição inicial f(2) = 0,5 e usando 5 derivadas. 
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Atividade 3 

Faça um esboço da curva solução encontrada para a atividade 6.  
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Atividade 4 

Utilizando o Software VCN (Virtual Cálculo Numérico), vamos resolver a Atividade 6 

proposta e , em seguida, construir o gráfico da atividade. Siga os passos descritos: 

1- Inicialize o software. Clicar em “Utilitários” e selecionar o item 1.17 “Formato dos 

Números”.  

2 - Em seguida, clicar no campo “Formato Numérico” e selecionar a opção “Notação 

Fixada” (Fixo Número de Casas decimais).  

3 - A seguir, no campo “Características dos Números” digite o número 3 na janela 

“Número de Dígitos depois do Ponto decimal”.  

4 - Clicar no campo “Aplica” e depois clicar em “Sair”. 

Ao fazer isso, você ajustou a quantidade de casas decimais que aparecerão nos números 

utilizados. 

5 - Na barra de tarefas, clicar na opção “Equações Diferenciais” e selecionar o item 6.2 – 

Método Baseado na Série de Taylor. 

6 - Preencha os campos com os valores que você já obteve ao resolver analiticamente a 

Atividade 6. 

7 – Esteja atento(a) para os detalhes: no campo “Ordem da Derivada Conhecida no Ponto 

Inicial” você deve digitar o número de derivadas solicitadas e no campo “Número de 

Pontos” digitar o número zero. 

8 - Clicar no botão “Calcula” quantas vezes for o número de pontos requeridos. Antes de 

passar ao próximo item, conferir se os valores obtidos pelo software coincidem com os 

obtidos por você analiticamente. 

9 - Clicar no botão “GRÁFICO” e observar o gráfico obtido a partir dos pontos tabelados 

pelo software. 
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Atividade 5 

Utilize o método de Taylor para resolver cada ED a seguir: 

Atividade 5a 

'y - 3x – y = 0, condição inicial f(0) = 1, passo h = 0,1, no intervalo 0,0  x  0,4, usando 5 derivadas.  
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Atividade 5b 

Esboce, usando a tabela encontrada, o gráfico da Solução desta ED, no intervalo dado. 
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Atividade 6 

Utilizando o Software VCN (Virtual Cálculo Numérico), vamos resolver a Atividade 9 

proposta e , em seguida, construir o gráfico da atividade. Siga os passos descritos na atividade 

8 para executar essa tarefa. 
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Atividade 7 

Atividade 7a 

Seja 'y - 2x=0, condição inicial P(-1, 1), passo h= 0,2; -0,8  x  0,8; usando 3 derivadas.  
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Atividade 7b 

Esboce, usando a tabela encontrada, o gráfico da Solução desta ED, no intervalo dado. 
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Atividade 7c  

Utilizando o Software VCN (Virtual Cálculo Numérico), vamos resolver a Atividade 11 

proposta e , em seguida, construir o gráfico da atividade. Siga os passos descritos na atividade 

8 para executar essa tarefa. 
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Atividade 8 

Faça um relato das dificuldades que você encontrou ao desenvolver a atividade 11.  
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Atividade 9 

O método de Euler consiste em uma técnica de integração numérica de uma equação 

diferencial de 1ª ordem (EDO). Esse método de aproximação de uma função utiliza-se da 

expansão por série de Taylor.  

A equação genérica para o cálculo da solução de uma EDO pelo Método de Euler é expressa 

por:  

1 ( , )i i i iy y hf x y   , onde h = xi+1 - xi.  

Veja no gráfico e acompanhe, a seguir, a dedução da fórmula de Euler, que é um método, 

entre muitos outros, para a resolução numérica de uma ED: 

 

  lDiferenciaEqyxfy .,'   xF solução 

da equação diferencial 

 AB AC  . Considerando h pequeno, as 

medidas são bem aproximadas. 

 

Logo, y1 – y0 = y’A(x1 – x0) (Usando a equação da 

reta tangente a f(x) em A(xo, yo)). 

 

 
 

 

 

0 0

1 0 1 0

1 0

1 0 0 0

' ,
' ,  mas 

Então, executando algumas substituições, teremos que :

,

A

A

y f x y
y y y x x

x x h

y y f x y h

    
  

  

 

Em geral,  1 1 1 - - -. ,n n n ny y h f x y , chamada de Fórmula de Euler para equação 

diferencial. 

  

Exemplo: 

Dada a equação diferencial yx
dx

dy
 ;   ;10 y  1,0h ;  410a , calcule, pelo 

método de Euler, os valores da solução particular no intervalo 0,1  x  0,4. 

Solução: 

Sendo  1 1 1 - - -. ,n n n ny y h f x y  e dada a condição inicial   ;10 y  isto é, ponto inicial 

reta tg 

 00 , yxhf

h 

A 

B 

C 

y 

x 
0x 1x

 xF  
1y

0y   
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A(0, 1) ou xo = 0 ; yo = 1, fazendo n=1, 2, 3, 4, e substituindo na ED yx
dx

dy
 , temos as 

respostas: 

Para  1n y1= 1+0,1(0+1)= 1,1000 

Para  2n y2= 1,1000+0,1(0,1+1,1000)= 1,2200 

Para  3n y3= 1,2200+0,1(0,2+1,2200)= 1,3620 

Para  4n y4= 13620+0,1(0,3+1,3620)= 1,5282 

Utilizando a Fórmula de Euler, é possível construir a tabela solução da ED, com 4 casas 

decimais e passo h = 0,1: 

 

x 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

y 1 1,1000 1,2200 1,3620 1,5282 

 

Agora, seguindo os procedimentos do exemplo acima, resolva, pelo método de Euler, as 

seguintes EDs: 

 

Atividade 9a 

O PVI 'y = 2y + cos(x) ;  xo = 2 ; yo = 3 e h = 0,1, no intervalo [2,0; 2,5], com  410a . 
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Atividade 9b 

Esboce, usando a tabela encontrada, o gráfico da Solução desta ED, no intervalo dado. 
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Atividade 9c 

 

Utilizando o Software VCN (Virtual Cálculo Numérico), vamos resolver a Atividade 6 

proposta e , em seguida, construir o gráfico da atividade. Siga os passos descritos: 

1- Inicialize o software. Clicar em “Utilitários” e selecionar o item 1.17 “Formato dos 

Números”.  

2 - Em seguida, clicar no campo “Formato Numérico” e selecionar a opção “Notação 

Fixada” (Fixo Número de Casas decimais).  

3 - A seguir, no campo “Características dos Números” digite o número 4 na janela 

“Número de Dígitos depois do Ponto decimal”.  

4 - Clicar no campo “Aplica” e depois clicar em “Sair”. 

Ao fazer isso, você ajustou a quantidade de casas decimais que aparecerão nos números 

utilizados. 

5 - Na barra de tarefas, clicar na opção “Equações Diferenciais” e selecionar o item 6.5 – 

Método de Euler. 

6 - Preencha os campos com os valores que você já obteve ao resolver analiticamente a 

Atividade 13a. 

7 - Clicar no botão “Calcula” quantas vezes for o número de pontos requeridos. Antes de 

passar ao próximo item, conferir se os valores obtidos pelo software coincidem com os 

obtidos por você analiticamente. 

8 - Clicar no botão “GRÁFICO” e observar o gráfico obtido a partir dos pontos tabelados 

pelo software. 
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Atividade 9d 

O PVI 'y  = x2 + y, com a condição inicial y0(1) = 2, passo h = 0,1, no intervalo            0,8  x  1,3; 

com  410a . 
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Atividade 9e 

Esboce, usando a tabela encontrada, o gráfico da solução desta ED, no intervalo dado. 
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Atividade 9f 

Utilizando o Software VCN (Virtual Cálculo Numérico), vamos resolver a Atividade 13d 

proposta e , em seguida, construir o gráfico da atividade. Siga os passos descritos na atividade 

13c para executar essa tarefa. 
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Atividade 10 

Faça um relato das dificuldades que você encontrou ao desenvolver a atividade 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


